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освіти». – Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2020. 

У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми та запропоновано 

нове вирішення наукового завдання, яке полягає у виявленні, теоретичному 

обґрунтуванні педагогічних умов та експериментальній перевірці їх впливу на 

сформованість готовності викладачів економічних дисциплін до використання 

сучасних педагогічних технологій. 

У дослідженні розкрито суть педагогічної технології як адекватної до 

потреб і можливостей особистості і суспільства науково  обґрунтовану 

систему педагогічних дій, операцій і процедур, яка внаслідок упорядкованого 

їх здійснення педагогом при оптимальності ресурсів і зусиль усіх учасників 

педагогічного процесу гарантовано забезпечує ефективну реалізацію 

прогнозованого результату, спрямованого на особистісний і професійний 

розвиток  і саморозвиток здобувача освіти.  

Установлено, що педагогічна технологія не забезпечує однаково високого 

рівня навченості здобувачів вищої освіти, оскільки  на результат професійної 

підготовки впливає багато факторів: рівень педагогічної майстерності 

викладача, інтелектуальний і емоційний фон академічної групи, матеріальна 

база освітнього закладу тощо. Тож педагогічна технологія  – не механічний, 

раз і назавжди заданий процес з незмінним виходом, а організаційно-змістова 

структура, що визначає напрям  взаємодії педагога і тих, хто навчається, при 

нескінченій багатоманітності підходів і відносин. 

Доведено, що сучасні педагогічні технології, у тому числі технології 

навчання економічних дисциплін,  мають підкорятися певним вимогам, 
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зокрема: а) орієнтація на чітко і детально визначені цілі; б) можливість 

дидактичного вибору; в) забезпечення суб’єктності навчання; г) варіативність 

навчання; д) відповідність навчально-методичного інструментарію 

педагогічній  компетентності й майстерності викладача; е) взаємозв’язок 

педагогічної технології з іншими видами людинознавчої діяльності 

(педагогічна техніка, риторика, суггестопедія, психотерапія, соціальна 

психологія, естетика тощо); ж) широке використання педагогічних 

програмних засобів. 

Схарактеризовано педагогічні технології, які є найбільш поширеними в 

сучасній практиці вищої освіти, серед яких: кредитно-модульна технологія; 

технології креативного навчання (проблемного й евристичного навчання; 

проектного навчання); інтерактивні технології (неімітаційні та ігрові); 

рефлексивні технології (рефлексивного полілогу, технологія портфоліо); 

інструментальні технології (безкомп’ютерні технології засвоєння знань 

(глосарні, кейс-технології); інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з 

використанням комп’ютера (мультимедійні, мережеві, хмарні, 

телекомунікаційні)). 

У дослідженні доведено, що успішне використання сучасних 

педагогічних технологій навчання економічних дисциплін вимагає 

спеціальної підготовки викладачів, результатом якої є відповідна готовність,  

яка в дисертації розглядається як стійке інтегративне особистісне утворення 

педагога, який включає мотиваційно-ціннісний, інтелектуально-гностичний, 

операційно-технологічний та особистісно-креативний компоненти,  що 

забезпечують ефективне навчання економічних дисциплін здобувачів вищої 

освіти. 

Структуру  готовності  викладачів економічних дисциплін до 

використання сучасних педагогічних технологій представлено як сукупність 

мотиваційно-ціннісного (педагогічні мотиви і цінності, на які викладач 

орієнтується у своїй професійній діяльності), інтелектуально-гностичного 

(педагогічне інноваційне мислення; знання з психології, педагогіки вищої 
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школи, методики тощо), операційно-технологічного (сукупність практичних 

умінь для застосування педагогічних технологій); особистісно-креативного 

(сукупність професійно значущих якостей − професійна мобільність, 

комунікативність, креативність тощо)  компонентів. 

У дисертації обґрунтовано педагогічні умови підготовки викладачів 

економічних дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій: 

1) забезпечення професійно-педагогічної спрямованості викладацької 

діяльності (ціннісне ставлення до професійно-педагогічної діяльності, 

професійний інтерес, мотивація досягнення успіху) та стійкої потреби в 

професійному самовдосконаленні; 2) поглиблення професійної 

компетентності викладачів щодо застосування педагогічних технологій 

відповідно до сучасних вимог до економічної освіти; 3) розвиток 

інноваційного педагогічного мислення викладачів у різних видах професійної 

діяльності.  

Уточнено критерії (мотиваційно-аксіологічний, інтелектуально-

когнітивний, діяльнісно-технологічний, особистісно-оцінний) та відповідні 

показники рівнів сформованості готовності викладачів економічних 

дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій.  

Про ефективність розроблених дидактичних умов свідчать дані 

контрольного етапу дослідно-експериментальної роботи. У дослідженні 

експериментально доведена ефективність навчально-методичного 

забезпечення визначених умов. Проведений кількісний, якісний і 

статистичний аналіз виявив тенденцію змін у рівнях сформованості готовності 

викладачів економічних дисциплін до використання сучасних педагогічних 

технологій за всіма виокремленими критеріями. Отримані результати можуть 

бути використані в практиці викладання економічних дисциплін у вищих 

закладах освіти різного профілю. 

Наукова новизна та теоретична значущість дослідження полягає в 

тому, що: 
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• уперше науково обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови підготовки викладачів економічних дисциплін до 

використання сучасних педагогічних технологій (забезпечення професійно-

педагогічної спрямованості викладацької діяльності та стимулювання 

викладачів до професійного самовдосконалення; поглиблення професійної 

компетентності викладачів щодо застосування педагогічних технологій на 

основі вивчення передового педагогічного досвіду і впровадження в 

навчальний процес педагогічних інновацій з урахуванням сучасних вимог до 

економічної освіти; розвиток інноваційного педагогічного мислення 

викладачів у різних видах професійної діяльності);  

• уточнено: суть готовності викладача економічних дисциплін до 

використання сучасних педагогічних технологій як динамічного,  

інтегрованого особистісного утворення, що включає професійні мотиви, цілі, 

спеціальні знання й уміння, особистісні якості викладача, що забезпечують 

ефективне впровадження вказаних технологій у процес навчання; структурні 

компоненти (мотиваційно-ціннісний, інтелектуально-гностичний, 

операційно-технологічний, особистісно-креативний) та  критерії такої 

готовності (мотиваційно-аксіологічний, компетентнісний, особистісно-

оцінний) з відповідними показниками; 

• подальшого розвитку набули форми й методи удосконалювання 

професійно-педагогічної компетентності викладачів економічних дисциплін 

(вивчення інноваційного педагогічного досвіду, проблемно-моделювальні 

семінари, творчі зустрічі тощо). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

науково обґрунтовані педагогічні умови підготовки викладачів ЕД до 

викладання СПТ пройшли експериментальну перевірку, яка підтвердила 

можливість їх широкого впровадження в практику сучасних ЗВО різного 

профілю. 

Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями можуть 

послугуватися викладачі економічних дисциплін для оптимізації аудиторних 



6 
 

та позаудиторних занять, у розробці навчальних програм, створенні 

навчальних посібників; здобувачі освіти в процесі написання  курсових, 

дипломних, магістерських  проєктів. Матеріали дослідження доцільно 

використовувати в процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.  

Ключові слова: викладач, економічна дисципліна, підготовка, 

педагогічна технологія, педагогічні умови, здобувач освіти, заклад вищої 

освіти. 
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ABSTRACT 

Shpak I. O. Pedagogical conditions of training university teachers of 

economic disciplines for use of modern pedagogical technologies. – Qualifying 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis for the Degree of Ph.D. in Pedagogy, specialty 13.00.04 “Theory and 

Methodology of Professional Education”. – H. S. Skovoroda Kharkiv National 

Pedagogical University, MES of Ukraine, Kharkiv, 2020. 

The thesis consists the theoretical analysis of the problem and a new decision of 

the scientific task which consists in revealing, theoretical substantiation of the 

pedagogical conditions and experimental check of their influence on the formation of 

the readiness of teachers of economic disciplines to use modern pedagogical 

technologies has been offered. 

The research reveals the essence of the pedagogical technology as a scientifically 

substantiated system of pedagogical actions, operations and procedures, which is 

adequate to the needs and capabilities of the individual and society, which due to their 

orderly implementation by the teacher, with optimal resources and efforts of all 

participants of the pedagogical process ensures the effective realization of  the projected 

result aimed at the personal and professional development and a student’s self-

development. 

It has been established that the pedagogical technology does not provide an 

equally high level of education of each student, as the result of the professional training 

is influenced by many factors: the level of the teacher’s pedagogical skills, intellectual 

and emotional background of the academic group, the material base of the educational 

institution. Therefore, the pedagogical technology is not a mechanical, once and for all 

predetermined process with a constant output, but an organizational and substantial 

structure that determines the direction of the interaction between the teacher and students 

when there is an infinite variety of approaches and relationships. 

It has been proved that modern pedagogical technologies, including technologies 

of teaching economic disciplines, must comply with certain requirements, in particular 

a) focus on clearly and in detail defined goals; b) the possibility of the didactic choice; 
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c) ensuring the subjectivity of education; d) flexibility of education; e) conformity of 

educational and methodical tools to the teacher’s pedagogical competence and skills; f) 

the interrelation of the pedagogical technology with other types of anthropological 

activities (pedagogical techniques, rhetoric, suggestopedia, psychotherapy, social 

psychology, aesthetics, etc.); g) extensive use of the pedagogical software. 

Pedagogical technologies that are the most common in the modern practice of 

higher education have been characterized. There is credit-module technology; creative 

learning technologies (problem and heuristic learning; project learning); interactive 

technologies (non-simulation and game); reflexive technologies (reflexive polylogue, 

portfolio technology); instrumental technologies (computerless technologies of 

knowledge acquisition (glossary, case technologies); information and communication 

technologies (ICT) with the use of a computer (multimedia, network, cloud, 

telecommunicational). 

The research proves that the successful use of modern pedagogical technologies 

of teaching economic disciplines requires special training of teachers, the result of which 

is the appropriate readiness which is considered in the thesis as a stable integrative 

personal education of the teacher which includes motivational-value, intellectual and 

gnostic, operational and technological, personal and creative components that provide 

effective training of economic disciplines of higher education. 

The structure of the readiness of economic disciplines teachers to use modern 

pedagogical technologies is presented as a set of motivational-value (pedagogical 

motives and values on which the teacher focuses in his/her professional activity), 

intellectual and gnostic (pedagogical innovative thinking; knowledge of psychology, 

higher school pedagogy, methods, etc.), operational and technological (a set of practical 

skills for the application of pedagogical technologies); personal and creative (a set of 

professionally significant qualities –  professional mobility, communication, creativity, 

etc.) components. 

The thesis substantiates pedagogical conditions of training teachers of economic 

disciplines for the use of modern pedagogical technologies. They are 1) maintenance of 

the professional and pedagogical orientation of teaching activity (values-based attitude 
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to the professional pedagogical activity, professional interest, motivation to achieve 

success) and the steady need for the professional self-improvement; 2) deepening 

teachers’ professional competence in the application of pedagogical technologies in 

accordance with modern requirements for economic education; 3) development of 

teachers’ innovative pedagogical thinking in different types of the professional activity. 

The criteria (motivational-axiological, intellectual and cognitive, activity and 

technological, personal evaluative) and the corresponding indicators of the levels of the 

readiness of teachers of economic disciplines to use modern pedagogical technologies 

have been specified. 

The effectiveness of the developed didactic conditions is evidenced by the data of 

the control stage of the experimental work. The effectiveness of the educational and 

methodological support of certain conditions has been experimentally proved in the 

research. The conducted quantitative, qualitative and statistical analysis has revealed a 

tendency of changes in the levels of the readiness of teachers of economic disciplines to 

use modern pedagogical technologies according to all the selected criteria. The obtained 

results can be used in the practice of teaching economic disciplines in higher education 

institutions of various profiles. 

The scientific novelty and theoretical significance of the research is  

• for the first time, pedagogical conditions for training teachers of economic 

disciplines to use modern pedagogical technologies have been scientifically 

substantiated and experimentally tested (providing professional and pedagogical 

orientation of the teaching activity and encouraging teachers to the professional self-

improvement; deepening teachers’ professional competence in the use of pedagogical 

technologies based on studying advanced pedagogical experience and implementation 

of pedagogical innovations in the educational process taking into account modern 

requirements for economic education; development of teachers’ innovative pedagogical 

thinking in various types of professional activities); 

• we have clarified the essence of the  readiness of teachers of economic 

disciplines to use modern pedagogical technologies as a dynamic, integrated personal 

formation which includes professional motives, goals, special knowledge and skills, 
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teachers’ personal qualities that ensure the effective implementation of these 

technologies in the learning process; structural components (motivational and value, 

intellectual and gnostic, operational and technological, personal and creative) and 

criteria of the readiness (motivational-axiological, competence, personal evaluative) 

with the corresponding indicators; 

• forms and methods of improving the professional and pedagogical competence 

of teachers of economic disciplines (studying innovative pedagogical experience, 

problem-modeling seminars, creative meetings, etc.) got further development. 

The practical significance of the obtained results is that scientifically 

substantiated pedagogical conditions for training teachers of economic disciplines to 

teach modern pedagogical technologies have been experimentally tested, which has 

confirmed the possibility of their widespread implementation in the practice of modern 

higher education institutions of various profiles. 

The theoretical provisions and practical developments can be used by teachers of 

economic disciplines to optimize classroom and extracurricular activities, develop the 

curricula, create textbooks; by students in the process of writing course works, 

graduation works, master's projects. There are good reasons to use the research materials 

in the process of teachers’ professional development. 

Keywords: teacher, economic discipline, training, pedagogical technology, 

pedagogical conditions, student, higher education institution. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Зміни в політичному, соціальному, 

культурному й економічному житті країни висувають нові вимоги до 

підготовки фахівців, конкурентоздатних на ринку праці в нових економічних 

умовах. Для вирішення цього завдання необхідним є підвищення якості 

економічної освіти фахівців. Тому підвищення ефективності викладання 

економічних дисциплін в університетах набуває особливої актуальності. 

На необхідності підвищення професіоналізму викладачів закладів вищої 

освіти наголошено в законах України «Про освіту» (2017), «Про вищу 

освіту» (2014), Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року (2013), Концепції розвитку економічної освіти в Україні (2004), 

галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), 

Національній доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2016); 

міжнародних документах – Комюніке всесвітньої конференції з вищої освіти і 

науки для соціальної зміни і розвитку (2009), Педагогічній конституції Європи 

(2013) та інших.  

Зміни, що відбуваються в освітній політиці й спрямовані на підвищення 

якості навчання економічних дисциплін, потребують застосування 

педагогічних технологій – як традиційних, що пройшли випробування часом, 

так і інноваційних. Як свідчать дані проведеного пілотного дослідження, 

100 % зі 135 опитаних викладачів економічних дисциплін пов’язують 

оптимізацію навчального процесу, якість своєї професійної діяльності з 

упровадженням сучасних педагогічних технологій, уважають спеціальну 

підготовку до використання цих технологій особливо значущою для 

професійної діяльності, проте понад 65 % респондентів відповіли, що вони не 

займаються цілеспрямовано й систематично підвищенням своєї професійної 

компетентності в означеному напрямі. Серед причин такого становища 

педагоги передусім назвали відсутність належної методичної підготовки до 

застосування сучасних педагогічних технологій, недостатній рівень 

педагогічної компетентності щодо їх використання, відсутність 
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цілеспрямованої роботи в зазначеному напрямі кафедр закладів вищої освіти 

(ЗВО). Відповідні дані переконують у тому, що проблема підготовки 

викладачів економічних дисциплін до використання сучасних педагогічних 

технологій є надзвичайно актуальною в сучасних умовах розвитку вищої 

освіти.  

Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що різні аспекти 

проблеми підвищення якості професійної діяльності викладача ЗВО, 

становлення й розвитку його професіоналізму, педагогічної майстерності 

знайшли висвітлення у працях багатьох учених (А. Алексюк, Ю. Бабанський, 

Ю. Бойчук, В. Бондар, О. Гречаник, В. Гриньова, М. Згурська, С. Золотухіна, 

О. Іонова, В. Лозова, А. Маркова, О. Пєхота, О. Попова, І. Прокопенко, 

О. Резван, О. Романовський, В. Сластьонін та інші). Специфіку економічної 

освіти у зв’язку з підготовкою до підприємницької діяльності досліджують 

Д. Алфімов, В. Дрижак, В. Загривний, О. Камишанченко, Ю. Кирильчук, 

С. Лукаш, Л. Мачулко, С. Мельников, Р. Пустовойт, К. Старченко, О. Тополь 

та інші. Питанням підготовки майбутніх викладачів економічних дисциплін 

присвячені праці Н. Бірюкової, І. Козинець, О. Кравчук, О. Падалки, 

В. Петрук, Д. Разуменка, О. Шпак, В. Щербини та інших дослідників. 

Проблемами обґрунтування методологічних засад аналізу впровадження 

сучасних освітніх технологій у процес підготовки фахівців, зокрема й 

економічного профілю, займаються А. Бєляєва, В. Беспалько, Л. Грень, 

В. Євдокимов, І. Прокопенко, Л. Рибалко, В. Стрельніков, О. Шломенко та 

інші науковці. 

Однак попри значну кількість праць, присвячених різним аспектам 

економічної освіти, проблематика підготовки викладачів економічних 

дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій не здобулася на 

спеціальний науковий розгляд.  

Актуальність і доцільність наукового вивчення обраної проблеми 

посилюються необхідністю усунення виявлених суперечностей, що 

об’єктивно мають місце в сучасній системі вищої економічної освіти, а саме:  
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• між підвищенням вимог суспільства до якості економічної освіти 

майбутніх фахівців і недостатнім рівнем сформованості у викладачів 

економічних дисциплін педагогічної готовності до використання сучасних 

педагогічних технологій як засобу оптимізації освітнього процесу; 

• між потужним дидактичним потенціалом сучасних педагогічних 

технологій для підвищення якості навчання економічних дисциплін і 

недостатнім рівнем реалізації указаного потенціалу в ЗВО; 

• між необхідністю підвищення ефективності підготовки 

викладачів економічних дисциплін до використання сучасних педагогічних 

технологій і нерозробленістю науково-методичного забезпечення цього 

процесу в сучасних ЗВО. 

Отже, актуальність, недостатня теоретична розробленість проблеми та 

необхідність подолання виявлених суперечностей зумовили вибір теми 

дослідження: «Педагогічні умови підготовки викладачів економічних 

дисциплін університетів до використання сучасних педагогічних 

технологій». 

Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами. Тема 

дисертації є складовою частиною комплексної програми науково-дослідної 

роботи кафедри початкової та професійної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Підвищення ефективності 

педагогічного процесу в середніх загальноосвітніх і вищих навчальних 

закладах» (РК № 01-200199004104). Тему дисертації затверджено вченою 

радою Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (протокол № 5 від 24 грудня 2008 р.), узгоджено в 

Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні Національної академії педагогічних наук 

України (протокол № 10 від 25 грудня 2008 р.). 

Мета дослідження – перевірити вплив науково обґрунтованих та 

реалізованих педагогічних умов підготовки викладачів економічних 

дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій на рівні 
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відповідної готовності викладачів указаного профілю. 

Відповідно до мети визначені основні завдання дослідження: 

1. З’ясувати суть феномену «педагогічна технологія», 

проаналізувати виокремлені на підставі різних класифікаційних ознак види 

сучасних педагогічних технологій та визначити їхні особливості.  

2. Розкрити зміст підготовки викладачів економічних дисциплін до 

використання сучасних педагогічних технологій. 

3. Науково обґрунтувати педагогічні умови підготовки викладачів 

економічних дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій та 

експериментально перевірити науково-методичне забезпечення зазначених 

умов. 

4. Уточнити критерії та показники рівнів готовності викладачів 

економічних дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки викладачів 

економічних дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій у 

ЗВО. 

Предмет дослідження – науково-методичне забезпечення педагогічних 

умов підготовки викладачів економічних дисциплін до використання сучасних 

педагогічних технологій. 

В основу дослідження покладено гіпотезу про те, що рівень професійної 

готовності викладачів економічних дисциплін до використання сучасних 

педагогічних технологій підвищиться, якщо забезпечити: 1) поглиблення 

професійно-педагогічної спрямованості викладацької діяльності та 

стимулювання викладачів до професійного самовдосконалення; 

2) підвищення рівня професійної компетентності викладачів в галузі 

застосування педагогічних технологій з огляду на вимоги до економічної 

освіти; 3) розвиток інноваційного педагогічного мислення викладачів.  

Для розв’язання поставлених завдань, перевірки сформульованої 

гіпотези були використані такі методи дослідження: 

• теоретичні: аналіз наукової, навчально-методичної літератури 
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для порівняння, зіставлення різних поглядів учених на досліджувану 

проблему, визначення її теоретичних основ і поняттєво-категорійного апарату, 

а також обґрунтування педагогічних умов підготовки викладачів економічних 

дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій; 

• емпіричні: анкетування, тестування, експертна оцінка, 

ранжування, спостереження для визначення рівня готовності викладачів 

економічних дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій; 

педагогічний експеримент для перевірки впливу науково обґрунтованих 

педагогічних умов підготовки викладачів економічних дисциплін до 

використання цими викладачами сучасних педагогічних технологій на рівні 

відповідної готовності; 

• статистичні: методи математичної статистики, дисперсійний і 

кореляційний аналіз для обробки експериментальних даних, доведення 

вірогідності результатів експериментального дослідження. 

Наукова новизна та теоретична значущість дослідження полягають 

у тому, що: 

• уперше науково обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови підготовки викладачів економічних дисциплін до 

використання сучасних педагогічних технологій (поглиблення професійно-

педагогічної спрямованості викладацької діяльності та стимулювання 

викладачів до професійного самовдосконалення; підвищення рівня 

професійної компетентності викладачів у галузі застосування педагогічних 

технологій з огляду на вимоги до економічної освіти; розвиток інноваційного 

педагогічного мислення викладачів);  

• уточнено: суть поняття готовності викладача економічних 

дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій як динамічного, 

інтегрованого особистісного утворення, що включає професійні мотиви, цілі, 

спеціальні знання й уміння, особистісні якості викладача, що забезпечують 

ефективне впровадження вказаних технологій в освітній процес; зміст 

структурних компонентів готовності викладача економічних дисциплін до 
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використання сучасних педагогічних технологій (мотиваційно-ціннісний, 

інтелектуально-гностичний, операційно-технологічний, особистісно-

креативний) і критерії такої готовності (мотиваційно-аксіологічний, 

інтелектуально-когнітивний, діяльнісно-технологічний,  особистісно-

оцінний) з відповідними показниками; 

• подальшого розвитку набули форми й методи вдосконалення 

професійно-педагогічної компетентності викладачів економічних дисциплін 

(проблемно-моделювальні тренінги, педагогічний консиліум, педагогічна 

вітальня, метод проєктів тощо). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

науково обґрунтовані педагогічні умови підготовки викладачів економічних 

дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій пройшли 

експериментальну перевірку, яка підтвердила можливість їх широкого 

впровадження в практику сучасних ЗВО різного профілю. 

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького (довідка 

№ 474/03 від 27.12.2013 р.), Харківського державного університету 

харчування і торгівлі (довідка від 25.11.2019 р.), Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка (довідка № 1/1217 від 24.12.2019 р.), 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(довідка № 2869/01 від 26.12.2019 р.), Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-124 від 

07.02.2020 р.), Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

(довідка № 4002/37 від 15.05.2020 р.).  

Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями можуть 

послугуватися викладачі економічних дисциплін для оптимізації аудиторних і 

позааудиторних занять, розроблення навчальних програм, створення 

навчальних посібників; здобувачі освіти в процесі написання курсових, 

дипломних, магістерських проєктів. Матеріали дослідження доцільно 

використовувати в процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.  
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Апробація та впровадження результатів здійснювалися на наукових 

конференціях: «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору» (Київ, 2008); «Психолого-педагогічний супровід 

фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти» 

(Київ, 2009); «Соціально-економічний розвиток національної економіки в 

контексті європейської інтеграції та глобальної фінансової кризи» (Харків, 

2009); «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» 

(Умань, 2018); «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, 

психологічні та педагогічні аспекти» (Умань, 2018); «Личность. Образование. 

Общество. Формирование педагога будущего: от компетентности к 

самореализации» (Гродно, 2019); «Die Relevanz und die Neuheit der modernen 

wissenschaftliche Studien: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten “ΛΌΓΟΣ” zu 

den» (Відень, 2019), «Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, 

теорія, практика» (Одеса, 2019); «Педагогічна спадщина 

В. О. Сухомлинського» (Харків, 2019); «Психолого-педагогічні проблеми 

вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» 

(Харків, 2019); «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та 

перспективи» (Харків, 2020); усеукраїнському форумі «Інтернаціоналізація 

вищої освіти в Україні» (Київ, 2019); усеукраїнських семінарах 

«Психодидактика освітнього середовища: усунення перешкод особистісного 

освітнього розвитку» (Умань, 2017); «Психодидактичні ідеї А. С. Макаренка» 

(Умань, 2018); круглому столі «Актуальні проблеми формування національної 

самосвідомості під час навчання у вищих навчальних закладах» (Донецьк, 

2009).  

Основні результати й висновки виконаної роботи обговорювалися й 

були позитивно оцінені на засіданнях кафедри початкової та професійної 

освіти та кафедри економічних дисциплін, звітних науково-практичних 

конференціях професорсько-викладацького складу Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2010–

2014 рр.). 
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Публікації. Основні положення дисертаційної роботи відображені 

в 19 одноосібних публікаціях автора, серед них: 14 – статті в провідних 

наукових фахових, міжнародних періодичних і наукометричних виданнях, 5 – 

тези у збірниках матеріалів наукових конференцій. 

Структура й обсяг дисертації зумовлені логікою наукового пошуку. 

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних 

джерел (533 найменування, із них 34 ‒ іноземною мовою), 22 таблиць (на 

14 стор.), 2 рисунків, 22 додатка (на 59 стор.). Загальний обсяг дисертації – 326 

сторінок, із них основного тексту – 186 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ 

ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ 

ПЕДАГОГІЧНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

 

1.1. Сучасні педагогічні технології навчання економічних дисциплін 

у закладах вищої освіти 

 

Стрімкий технологічний прогрес сучасного суспільства зумовлює 

впровадження технологічного підходу в освітню сферу й технологізацію всіх 

ланок освітнього процесу в ЗВО.  

Розв’язання проблеми дослідження вимагає з’ясування суті педагогічної 

технології та розгляду сучасних педагогічних технологій (далі ‒ СПТ), які 

використовуються в сучасних ЗВО, утому числі в процесі викладання 

економічних дисциплін (далі ‒ ЕД) 

Поняття «технологія» в педагогічній науці пройшло певні етапи свого 

розвитку. Слово «технологія» містить  два складники: 1) «техно», що 

одночасно означає і мистецтво (уміння, майстерність), і ремесло (професійне 

заняття, професія); 2) «логія» – наука, опис. Тобто пряме значення терміну 

«технологія» можна тлумачити як опис, з одного боку, майстерно здійсненої 

професійної діяльності, а з іншого – досконалої, оптимально організованої. 

Довгий час ученими й педагогами-практиками вважалося некоректним 

вживати категорію «технологія» в освітній сфері, вихідним і кінцевим 

продуктом якої є людина, зміни її фізичних і психічних властивостей. Досить 

дискусійними вважалися як процедура жорсткого цілепокладання в освітній 

сфері, так і підстави для відбору навчально-методичного інструментарію й 

оцінки рівня досягнення цілей навчання і виховання здобувачів освіти [200]. 

На основі вивчення наукової літератури з досліджуваної проблеми 

[В. Беспалько, В. Бондар, В. Євдокимов, М. Кларін, М. Куц, А. Нісімчук, 

О. Падалка, О. Пехота,  О. Попова, І. Прокопенко, Г. Селевко, С. Сисоєва; 
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М. Чошанов та ін. [38; 39; 50; 60; 154;; 197; 198; 251; 252; 266; 268; 301; 307; 

308; 323; 336; 401 та ін.] установлено, що рівень імплементації педагогічних 

технологій у кожну епоху підпорядкований вектору розвитку суспільства, 

педагогічних систем, динаміці технологізації освітнього процесу.  

Спочатку мова йшла про технізацію навчального процесу, чому сприяла 

розробка в середині 20-х років ХХ ст. технічного пристрою для перевірки 

виконання контрольних завдань. У 50-ті роки минулого століття проблеми 

педагогічної технології пов’язувались із використанням програмованого 

навчання. Масове впровадження різних освітніх технологій, насамперед, 

технологій навчання, спостерігається з 60-х років XX ст. у зв’язку з розробкою 

питань комп’ютерного навчання. 

1977 року на Міжнародному семінарі з  технологій навчання у Будапешті  

було виокремлено перші ознаки технологічності навчального процесу, 

зокрема: знання педагогом і досконале володіння ним технікою, обізнаність у 

фонді аудіовізуальних матеріалів, володіння методикою їх ефективного 

використання, включаючи розвиток творчого підходу (С. Шаповаленко); 

планування, аналіз цілей, наукову організацію навчального процесу, вибір 

методів і засобів, найбільш відповідних до цілей і змісту в інтересах 

підвищення ефективності навчання (Л. Салаї) [134; 200]. 

Поняття «освітня технологія» розглядаємо як педагогічну систему, яка 

інтегрує способи та засоби організації, проведення, управління освітнім 

процесом, що спрямовані на підвищення його ефективності через досягнення 

запланованих результатів з одночасним забезпеченням сприятливих умов для 

всіх учасників педагогічного процесу [280; 308]. 

У сучасному науковому обігу поняття «освітні технології» часто 

ототожнюють з поняттям «педагогічні технології», проте погоджуємося з 

ученими, які вважають перше з цих понять більш широким: освітні технології, 

крім педагогічних технологій, які стосуються безпосередньо організації 

освітнього процесу (технології навчання, виховання),  включають  технології 

управління освітою, самоосвітні технології тощо [280]. 
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У процесі дослідження встановлено, що хоча в педагогічний лексикон 

поняття педагогічної технології міцно ввійшло у науковий обіг,  це поняття ще 

не набуло наукової завершеності. Автори визначають педагогічну технологію 

по-різному, зокрема як:  

• системна сукупність і порядок функціонування всіх особистісних,  

інструментальних і методологічних засобів, які використовуються для 

досягнення поставленої освітньої мети (М. Кларін [154]); 

• проєкт певної педагогічної системи, яка реалізується практично; як 

змістовну техніку реалізації навчального процесу (В. Беспалько [38]); 

• система науково обґрунтованих дій і взаємодій елементів навчального 

процесу, здійснення яких гарантує досягнення поставлених цілей навчання                       

(І. Прокопенко і  В. Євдокимов [307; 308]); 

• упорядковану сукупність дій, операцій, процедур, які гарантують 

досягнення високого запланованого результату  у змінних умовах навчально-

виховного процесу (В. Сластьонін [343]); 

• систему процедур, яка оновлює професійну діяльність педагога і 

гарантує кінцевий запланований результат (С. Гончаренко [79], Г. Селевко 

[323]);  

• сукупність науково обґрунтованих способів організації навчально-

виховної діяльності, реалізації яких приводить до оптимальному рішенню 

поставлених завдань (О. Бельчикова, М. Поленова [278]). 

• сукупність способів (методів, прийомів, операцій) педагогічної 

взаємодії, послідовна реалізація яких створює умови для розвитку учасників 

педагогічного процесу і передбачає його певний результат (О. Пометун [299; 

300]);  

• систематичний метод планування, застосування, оцінювання всього 

процесу навчання й засвоєння знань шляхом обліку людських і технічних 

ресурсів і взаємодії між ними для досягнення найефективнішої форми освіти 

(О. Пєхота, А. Кіхтенко, О. Любарська [266]). 
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Більш розгорнутий перелік підходів до визначення поняття «педагогічна 

технологія» подано в Додатку А. 

Узагальнюючи різні підходи, педагогічну технологію визначаємо як 

науково  обґрунтовану систему педагогічних дій, операцій і процедур, яка 

внаслідок упорядкованого їх здійснення педагогом при оптимальності 

ресурсів і зусиль усіх учасників педагогічного процесу, гарантовано 

забезпечує ефективну реалізацію прогнозованого результату, спрямованого на 

особистісний і професійний розвиток  і саморозвиток здобувача освіти.  

Отже, у ПТ як системній категорії повинні бути всі ознаки системи: 

мета, зміст, форми, методи, логіка навчального процесу, взаємний зв’язок усіх 

частин, який забезпечує її цілісність. Важливими властивостями ПТ є: 

керованість, цілеспрямованість, планування, моніторинг, варіативність 

засобів і методів, корекція результатів. Сучасні педагогічні технології повинні 

гарантувати досягнення високого рівня навчання, бути ефективними за 

результатами й оптимальними в часі, витратах сил і засобів. 

Воднораз ПТ є категорією процесуальною, адже вона реалізується через 

систему засобів цієї діяльності, що включають нормативно зафіксовані 

способи і засоби діяльності, навчально-методичні комплекси, які 

забезпечують її реалізацію.  

О. Долженко і В. Шатуновський слушно підкреслюють, що введення 

нової технології в освітній процес означає зміну не тільки характеру самої 

діяльності й відповідних їй механізмів, способів і засобів, а й істотну 

перебудова цілей, ціннісних орієнтацій, змісту навчання, необхідних для 

досягнення  запланованого результату [105]. 

Погоджуємося з Т. Назаровою, що ПТ мають загальні риси, незалежно 

від того, на якому предметному змісті вони застосовуються, оскільки 

будуються на закономірностях функціонування системи «педагог – 

матеріальне середовище – здобувач освіти» у певних умовах навчання [246, с. 

27].  
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Тож структура ПТ необхідно містить такі компоненти, як-от [280; 307; 

308 та ін.]: 

• концептуальний або науковий (короткий опис ідей, гіпотез, 

принципів, які допомагають її розумінню); 

• змістовий (цілі навчання, обсяг і характер змісту навчання); 

• процесуальний (організація навчального процесу; програмно-

методичне забезпечення (навчальні плани і програми, навчальні і методичні 

посібники тощо); навчально-методичний інструментарій (способи і засоби 

навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти, методи і форми роботи 

викладача), моніторинг якості навчання).  

Будь-яка ПТ має обов’язково спиратися на певну наукову концепцію, що 

включає філософське, психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне 

обґрунтування досягнення цілей навчання. Концептуальна частина 

розглядається з позиції оптимальності, інноваційності, гуманізму, 

демократизму, сучасності. 

 Змістова частина в рамках технології розглядається з позицій сучасних 

педагогічних теорій, концептуальних підходів, провідних дидактичних 

принципів (системності, активності, самостійності, оптимальності та ін.), ідей 

розвивального навчання, здоров’язбереження і соціального замовлення до 

підготовки майбутнього фахівця. 

Із змістовою частиною в єдності і взаємозв’язку перебувають 

процесуальні компоненти ПТ. У процесуальній характеристиці визначається 

доцільність окремих етапів, елементів, комплексність усіх методичних 

засобів, адекватність змісту освіти і контингенту здобувачів освіти. 

Програмно-методичне та навчально-методичне забезпечення має 

задовольняти вимогам науковості, технологічності, достатньої повноти і 

реальності здійснення [280; 307]. 

Будь-яка педагогічна технологія повинна задовольняти певним вимогам 

(принципам), а саме: 



32 
 

1. Концептуальності: кожна ПТ повинна спиратися на певну наукову 

концепцію. 

2. Таксономії  цілей навчання: вимагає орієнтації ПТ на чітко і детально 

визначені цілі, які корегуються за результатами навчання здобувачів освіти. 

3. Системності, тобто ПТ визначається взаємозв’язком її частин, 

цілісністю. 

4. Керованості, що передбачає дiагностичне цiлепокладання, 

планування, проектування процеcу навчання, поетапну дiагностику, 

варiювання методiв і засобiв із метою корекції результатів. 

5. Ефективності: вимагає оптимальних витрат, забезпечення 

гарантованості позитивних досягнень певного стандарту навчання. 

5. Відтворюваності, тобто можливість застосування (повторення, 

відтворення) ПТ в інших однотипних умовах. 

6.  Елективності навчання. Цей принцип реалізує права студентів на 

свободу дидактичного вибору, на утвердження почуття рівноправного 

учасника педагогічного процесу, який повністю усвідомлює ступінь та міру 

відповідальності за зроблений вибір. 

Схематично Зазначені  принципи унаочнено у вигляді схеми (див. 

Додаток Б) 

Прихильники особистісно орієнтованої парадигми освіти (І. Бех [40], 

О. Попова [303], В. Рибалка [313], І. Якиманська [428] та ін. ) спираються на 

визнання унікальності творчої взаємодії учасників освітнього процесу, на 

суб’єктивному досвіді споживача освітніх послуг як важливого компоненту 

його особистого розвитку та ставлять такі вимоги до побудови СПТ:  

▪ подання навчального матеріалу як системи єдності досвіду та 

розуміння;  

▪ потреба погодження досвіду зі змістом навчання;  

▪ сприяння перетворенню пізнавальної орієнтації в особиcтісні 

можливості здобувача освіти, його ресурсні можливості;  
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▪ відповідне організаційно спрямоване забезпечення навчального 

матеріалу на активізацію досвіду;  

▪ забезпечення емоційно-рефлексивного ставлення особистостей до 

власного досвіду тощо [200; 308]. 

Специфіка педагогічної технології полягає в тому, що в ній намічається 

і здійснюється такий алгоритм дій, який повинен гарантувати досягнення 

поставлених цілей навчання.  

Слід підкреслити такі особливості педагогічної технології:  

• подання змісту матеріалу у вигляді навчальних завдань; 

• наявність чіткої логіки, послідовності дій, операцій; 

• мотиваційне забезпечення діяльності; 

• наявність засобів і способів одержання інформації; 

• наскрізний оперативний зворотний зв’язок на всіх етапах навчання. 

П. Образцов підкреслює: якщо методика подає сукупність рекомендацій, 

то педагогічна технологія рекомендує перебіг процесу, подає проєкт, який 

забезпечує досягнення запроєктованого чітко визначеного результату 

освітньої діяльності. Погоджуємося з думкою вченого, що родовою відмітною 

ознакою технологічності на теоретичному, емпіричному й 

міждисциплінарному рівнях, є лексема «оптимальний», тобто найбільш 

відповідна певним умовам, цілям і завданням організація освітнього процесу 

[256]. 

З огляду на вищезазначене технологію навчання (або дидактичну 

технологію) розглядаємо як систему науково обґрунтованих дій і взаємодій 

елементів навчального процесу, здійснення яких гарантує досягнення 

поставлених цілей навчання. 

Суть дидактичної технології М. Кларіним [154] представлено 

формулою: 

ДТ = цілі + завдання + зміст + методи (прийоми, засоби) + форми 

навчання 
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На наш погляд, наведена формула потребує уточнення, оскільки в ній не 

враховано всі складники процесу навчання, а також у запропонованій схемі 

вбачаємо певне порушення логіки означеного процесу. На наш погляд,  суть 

дидактичної технології більш повно може бути відображено такою формулою: 

ДТ = цілі + + завдання + принципи + зміст + форми + методи + засоби + 

моніторинг якості навчання + результат навчання. 

Отже, ТН є підструктурою ПТ, але не зводяться до них. Тож, виходячи з 

цілей нашого дослідження, схарактеризуємо суть педагогічних технологій 

навчання ЕД. 

Аналіз наукових джерел із проблеми дослідження свідчить про 

величезне розмаїття СПТ, що зумовлює проблему їх класифікації. 

Як установлено на основі аналізу наукових праць, дослідниками 

пропонуються різні класифікації інноваційних педагогічних технологій. 

Г. Селевком запропоновано класифікацію ПТ  за дидактичними цілями і 

завданнями. Згідно з такою класифікацією вчений виокремлює такі технології: 

– інформацiйні (метою їх є формування знань, умінь, навичок того, хто 

навчається);  

– операцiйні (спрямовані на  опанування тим, хто навчається, способами 

розумової діяльності); 

– емоційно-моральні (передбачають формування у здобувачів освіти 

цінностей, системи моральних ставлень до різних об’єктів навколишньої 

дійсності); 

– технологiї саморозвитку (спрямовані на формування в особистості 

механізмів самоменджменту);  

– евристичні (орієнтовані на розвиток творчих здiбностей особистості); 

– практичні (спрямовані на формування дієво-практичної сфери 

людини) [323, с. 42].   

У контексті нашого дослідження вказана класифікація ПТ є досить 

плідною, адже кожна група означених технологій дає можливість вирішувати 

різноманітні цілі й завдання професійного навчання. 
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Залежно від провідної ролі учасників процесу навчання (викладача і 

студентів), ПТ можна поділити на дві групи: ПТ викладання і ПТ учіння. 

У контексті нашого дослідження для нас найбільшу значущість має 

перша з визначених груп. Назвемо найбільш поширені в сучасній практиці 

вищої освіти ПТ викладання, а саме:  

– кредитно-модульні (модульні) технології;  

– технології креативного навчання; 

– інтерактивні технології; 

– рефлексивні технології; 

– інструментальні технології.  

Найбільш поширеною у вищій школі на сьогодні є кредитно-модульна 

ТН  (далі ‒ КМТН). 

КМТН можна визначити як  цілісний алгоритм повного засвоєння знань 

та вмінь майбутніми фахівцями за структурно-інтегрованими освітньо-

професійними програмами в кредитних вимірах, свідомим самостійним 

вибором здобувачами освіти навчальних дисциплін із метою докладання 

максимальних інтелектуальних зусиль для їх вчасного засвоєння та 

модульним принципом з дотриманням психолого-педагогічних та 

кібернетичних вимог до освітнього процесу в межах модуля, навчальної 

дисципліни, міждисциплінарного курсу і ступеня підготовки загалом. 

Характерними рисами КМТН є [266; 280; 301; 307 та ін.]:  

• усвідомлення перспективи, згідно з якою кожний здобувач вищої 

освіти  має можливість брати активну участь у професійному навчанні. При 

цьому знання не обмежуються жорсткими межами навчальних планів, 

посилюється мотивація навчання і ефективність засвоєння знань; 

• гнучкість, яка забезпечує відповiдність змісту освіти та шляхів 

засвоєння знань і набуття професійних навичок потребам та/або рівню 

прагнень особистості. Ця особливість КМТН зумовлює можливість існування 

багаторівневої системи вищої освіти, змiни спецiалізації або одержання 

кiлькох спецiальностей за період навчання; 



36 
 

• динамічність, яка виявляється у здатності швидко реагувати при 

підготовці фахівців на зміни в економіці, в інформаційному просторі в 

результаті науково-технічного прогресу; 

• індивідуалізація навчання, реалізація якої забезпечує творчу 

взаємодію між викладачем і студентом, що сприяє підвищенню якості 

сприйняття інформації та професійної компетентності. 

В ідеалі КМТН передбачає усвідомлений вибір здобувачем освіти для 

поступового вивчення кожної навчальної дисциплін, зважаючи лише на власні 

інтелектуально-фізичні ресурсні можливості здобувача освіти й послідовність 

вивчення дисципліни (структурні-логічні схеми). Отже, КМТН, з одного боку, 

дає можливість максимально демократизувати, диференціювати та 

індивідуалізувати навчальний процес, а з іншого, ‒ зобов’язує здобувача 

освіти якісно засвоювати зміст професійного навчання й у такий спосіб 

забезпечує об’єктивне визнання результатів навчання як у вітчизняних 

закладах, так і в різних країнах. 

КМТН вимагає складання навчальних програм навчальної дисципліни 

на принципово інших, порівняно з традиційним, та суто модульним навчанням 

засадах. Виходячи з кількості виділених кредитів на вивчення навчальної 

дисципліни, її поділяють на певну кількість логічно завершених частин 

(модулів), визначаючи сукупність знаннєвих елементів модуля у структурних 

взаємозв’язках, а також найголовніші знання, які мають бути засвоєні (тобто 

здійснюючи генералізацію знань). 

Основними ознаками, визначальними елементами КМТН є дидактичні 

поняття кредиту й модуля. Дидактичний кредит, визначаючи повне навчальне 

навантаження для здобуття того чи іншого освітньо-кваліфікаційного рівня чи 

засвоєння навчальної дисципліни, спонукає здобувачів освіти виявляти 

ініціативу, адже вони мають право добровільно обирати для засвоєння систему 

навчальних дисциплін. Кількість кредитів, що виділяється на засвоєння тієї чи 

іншої навчальної дисципліни, зумовлює модульний розподіл часу. 
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Якщо модуль регулює в навчальній технології змістову компоненту із 

урахуванням кількості елементів знань модуля, рівня їх складності 

визначаються прийоми й методи навчання, то кредит передусім впливає на 

вибір форми навчання (індивідуальна, індивідуально-групова, групова, 

колективна).  

Уведення кредитно-модульної системи вищої освіти потребує зміни 

змісту й технології освітнього процесу, створення нової системи оцінювання 

знань і професійної компетентності здобувача освіти певної кваліфікації. 

Об’єктивний розвиток економіки, професійно-технічного прогресу 

вимагає від фахівців економічного профілю такі якості, як ініціативність, 

винахідливість, креативність під час здійснення професійної діяльності. 

У сучасних ЗВО набуває поширення така форма науково-методичного 

забезпечення навчальної КМТН, як інтерактивний комплекс навчально-

методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД). ІКНМЗД – це пакет 

навчально-методичних матеріалів, який містить: робочу навчальну програму 

дисципліни; тексти лекцій; плани та методичні рекомендації до семінарських, 

практичних занять; завдання і методичні рекомендації до самостійної роботи; 

завдання, у тому числі модульні, для перевірки знань; індивідуальні 

навчально-дослідні завдання; термінологію, яку повинен засвоїти здобувач 

при вивченні навчальної дисципліни, курсу; перелік рекомендованих джерел; 

тести для самоконтролю; питання для заліку/іспиту; критерії оцінки знань і 

вмінь майбутніх фахівців із дисципліни [160]. Пакет створюється також в 

електронному форматі на носіях та/або розміщується на сайті ЗВО, у мережі 

Інтернет тощо.  

Формування цих якостей неможливе без опанування майбутніми 

фахівцями в процесі професійного навчання у ЗВО вміннями працювати 

самостійно, творчо. Тому викладачі ЕД звертаються до використання 

технологій креативного навчання. До таких технологій відносимо, 

передусім, такі: 

▪ технології проблемного й евристичного навчання;  
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▪ технології проектного навчання. 

Зазначені ТН передбачають відмову від готових знань, від їх 

репродукції, а базується на самостійному творчому пошуку й опрацюванні їх. 

Суть технології проблемного навчання полягає в такому: студентові 

задається пізнавальна проблемна ситуація, що пов’язана  з труднощами, які він 

не може вирішити на основі наявної системи знань, її вирішення передбачає 

вихід за межі наявного арсеналу можливостей. Метою вказаної технології є 

розвиток теоретичного мислення студентів у процесі засвоєння знань 

навчальної дисципліни; формування професійно-пізнавального інтересу в  

майбутніх фахівців.  

У змісті навчальної дисципліни виділяються суперечності в розвитку, 

визначаються проблеми, які потребують вирішення. Засвоєння змісту 

навчальної дисципліни здійснюється через проблемне викладання знань з 

опорою на самостійну роботу студентів. Діяльність викладача полягає в 

управлінні діяльністю студентів. Вивчення навчальної дисципліни 

здійснюється при активній позиції студентів, в умовах актуалізації їхнього 

професійного мислення.  

Процес розв’язання проблеми здобувачами освіти пропонується за 

допомогою таких дій: створення проблемної ситуації; формування гіпотез для 

розв’язання проблеми; перевірка рішення з подальшою систематизацією 

отриманої інформації. 

Здійснення технології проблемного навчання передбачає реалізацію 

таких етапів: 1) підготовка особистості та намагання розв’язати проблему; 

2) інкубація ‒ «визрівання» рішення; 3) миттєвий спалах ідеї-

рішення; 4) верифікація ‒ перевірка результативності рішення та уточнення 

нової ідеї [370 ]. 

Евристична дiяльність розвиває в майбутніх фахівців здібності: розумiти 

і творчо використовувати шляхи і методи продуктивної пiзнавальної 

дiяльності, систематизувати навчальну iнформацію і застосовувати її в 

евристичному пошуку, адаптуватися до нових умов дiяльності і передбачити 
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її результати, прогнозувати свою iнтелектуальну і практичну дiяльність, 

приймати обґрунтовані рiшення на основі евристичних операцій з подальшою 

їх логічною перевiркою [367].  

Отже, технології проблемного й евристичного навчання розраховані, 

передусім, на гарантований і ефективний інтелектуальний розвиток, гнучкість 

мислення тих, хто навчається, на основі евристичного навчання. У педагогіці 

їх часто називають активними, оскільки їх використання приводить до 

високого рівня внутрішньої і зовнішньої активності здобувачів освіти. 

Ознаками технології проблемного й евристичного навчання є: 

− відкритість навчальних завдань, тобто відсутність заздалегідь 

відомого результату його виконання; 

− опора на творчий потенціал здобувачів освіти, забезпечення розвитку 

творчих (евристичних) здібностей тих, хто навчається; 

− наявність у завданні актуальних для розв’язання проблеми протиріч 

або потреб, що стосуються здобувача освіти і належать заданій предметній 

(метапредметній) області; 

− поєднання універсальної предметної основи змісту навчання та 

унікального його засвоєння здобувачем освіти. В евристичних завданнях 

пропонується розглянути загальний для всіх об’єкт (предмет), спираючись на 

індивідуальні (особистісні) особливості й ресурсні можливості здобувача 

освіти. У результатi забезпечується унiкальність створюваного освiтнього 

продукту – результату виконання евриcтичного завдання [393 ]. 

Під поняттям дидактична евриcтика А. Хуторський розуміє вид 

навчання, який визначає систему цiлей, закономiрностей, принципiв, змiсту, 

технології, форм, методiв і засобiв, що забезпечують самореалiзацію та 

освiтній розвиток педагогiв і здобувачів освiти в процесі створення ними 

освiтніх продуктів у галузях знань і дiяльноcті, що вивчаються ними [391]. 

З огляду на вище зазначене, метою застосування технології 

евристичного навчання є розвиток творчих здібностей і креативного 

професійного мислення шляхом створення майбутніми фахівцями освітніх 
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продуктів у процесі навчання і побудова власних освітніх траєкторій у процесі 

професійного становлення і розвитку. Під освітнім продуктом, за 

А. Хуторським, розуміють, по-перше, матеріалізовані продукти діяльності 

того, хто навчається, у вигляді суджень, текстів, рисунків, виробів тощо; по-

друге, зміни особистісних і професійних якостей здобувача освіти, які 

розвиваються в процесі навчання. Обидві складові – матеріальна та 

особистісна, створюються одночасно під час конструювання учнем 

індивідуальної освітньої траєкторії [391; 393]. 

Найбільш поширеною моделлю технології евристичного навчання є 

метод «мозкового штурму» («брейнстормінгу»), що активізує колективну 

творчу діяльність учасників навчального процесу. 

Іншою моделлю технології евристичного навчання є синектичний 

метод. Методика його застосування в основному аналогічна «мозковому 

штурму». Відмінність полягає в тому, що він застосовується щодо тих, хто  не 

має досвіду творчої діяльності, що вимагає додаткової підготовки здобувачів 

освіти до  евристичного навчання. 

Технологія проєктного навчання є однією з модифікацій 

продуктивного навчання, під яким розуміють організацію освітнього процесу, 

яка спрямована на самостійне розв’язання здобувачами навчально-

пізнавальних завдань на основі самостійного збирання за заданими ознаками і 

відповідної інтерпретації інформації, обов’язкового обґрунтування і 

наступного коректування подальшої продуктивної навчально-пізнавальної 

діяльності, її самооцінювання і презентації результату [52].  

Метою застосування технології проєктного навчання в процесі 

викладання ЕД є навчити майбутніх фахівців здобувати знання самостійно, 

застосовуючи їх для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань, а 

також сприяти формуванню в здобувачів дослідницьких умінь (збирання 

інформації, висування гіпотез, уміння приймати рішення й робити висновки), 

розвитку економічного мислення, оволодіння комунікативною 

компетентністю. 
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Популярність використання технології проєктного навчання серед 

викладачів ЕД забезпечується можливістю поєднання в роботі зі здобувачами 

освіти різного рівня (учнями, студентами, магістрами) теоретичних знань та їх 

практичного застосування для розв’язання конкретних навчальних проблем. 

Тобто зазначена ПТ орієнтована не тільки на інтеграцію фактичних знань, а й 

на їх застосування на практиці або набуття їх шляхом самоосвітньої 

діяльності. Головним при використанні технології проєктного навчання є те, 

що теоретичні знання та їх практичне застосування органічно поєднуються. 

Робота над проєктом практично завжди спрямована на самостійну діяльність 

під час занять або в позаурочний час [52; 78; 98]. 

Погоджуємося з Т. Осадчою, що проєктна діяльність відкриває широкі 

можливості для вибору ролі в системі взаємин (лідер-організатор, лідер-

генератор ідей, лідер-виконавець) [265]. Цінним є те, що така діяльність 

передбачає активну участь кожного, оскільки кінцевий результат залежить від 

спільних зусиль, сприяє формуванню ціннісних орієнтацій, також розвитку 

творчості, ініціативи, самостійності, організаторських здібностей, стимулює 

процеси самовизначення, самоактуалізаціїї, самореалізації,  

самовдосконалення.  

Зазначена технологія є вельми продуктивною, оскільки майбутній 

фахівець, працюючи над проєктом, проходить такі стадії, як: планування, 

аналіз, синтез, активна діяльність. Тож у результаті проєктної діяльності 

здобувачі опановують комплексом професійно значущих умінь: 

– планувати свою роботу; 

– самостійно відбирати й накопичувати інформацію, використовуючи 

значну кількість різноманітних джерел; 

– аналізувати й зіставляти факти; 

– аргументувати й відстоювати власну думку; 

– приймати рішення; 

– установлювати соціальні контакти; 
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– створювати «кінцевий продукт» й презентувати створене перед 

аудиторією; 

– оцінювати себе й один одного. 

Технології проєктного навчання дають можливість застосовувати не 

тільки індивідуальну самостійну роботу учнів, а й групову, що  позитивно 

впливає на оволодіння майбутніми фахівцями комунікативними вміннями й 

навичками.  

Технології проєктного навчання у викладанні ЕД розглядаємо як: 

– засіб соціально-професійного та інтелектуально-творчого розвитку 

здобувачів вищої освіти; 

– засіб створення освітнього середовище, яке розвиває, формує 

професійні компетентності і сприяє процесу набуття професійного досвіду; 

– спосіб формування уміння і навички роботи в команді; 

– ефективний засіб формування високоінтелектуальної, компетентної, 

свідомої особистості з соціально-професійною позицією, здатної до 

самореалізації та прояву своїх можливостей у різних сферах професійної 

діяльності; виховання відповідальності фахівця за свої вчинки, за результати 

спільної праці в колективі. 

Використання технологій проєктного навчання при вивченні ЕД 

(«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Аудит», «Основи політекономії» та 

ін.) забезпечує глибоке й усвідомлене засвоєння майбутніми фахівцями 

навчального матеріалу, критичне оцінювання подій, що відбуваються в 

соціально-політичному розвитку суспільства, розширює сферу спілкування, 

формує навички професійного мислення високого рівня.  

Крім того, технологія проєктного навчання, як зазначає Т. Осадча, є 

ефективним способом стимулювання професійного інтересу здобувачів освіти 

до певних проблем, розв’язання яких через проєктну діяльність, дає 

можливiсть показати практичне застосування надбаних знань: від теорії до 

практики, гармонiйно поєднуючи академiчні знання з прагматичними, 
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забезпечуючи відповiдний їх баланc на кожному етапі професійного навчання  

[265]. 

Також зазначена технологія дозволяє зробити таку науку, як економіка, 

більш привабливою, цікавою, більш зрозумілою та динамічною наукою [273]. 

Особливо це важливо у процесі навчання ЕД майбутніх фахівців 

неекономічного профілю. 

Вище зазначене дає підстави для висновку, що викладачу ЕД сучасного 

ЗВО потрібно, навіть, необхідно, прагнути  впроваджувати в процес навчання 

технології проектного навчання. 

Технологія проектного навчання має обов’язково відповідати таким 

критеріальним вимогам педагогічного проектування [78]: 

– дослідницький характер пошуку шляхів розв’язання проблеми; 

– практична та теоретична, пізнавальна значущість прогнозованих 

результатів; 

– наявність проблеми, складність та актуальність якої відповідає 

запитам професійної підготовки майбутнього фахівця, професійним й 

особистісним потребам, інтересам, індивідуальним особливостям учасників 

проекту; 

– самодіяльний й творчий характер участі в проектній діяльності; 

– практична цінність діяльності; 

– використання активних та інтерактивних форм і методів. 

Результати проекту здобувачі освіти зазвичай оформляють у вигляді 

презентацій, доповідей, інсценізації, відеофільму тощо. 

Сучасні дослідники [137; 163; 299; 300; 301; 307 та ін.] єдині в думці, що 

успішному впровадженню нової парадигми вищої освіти, у тому числі 

економічної підготовки майбутніх фахівців, значною мірою сприятиме 

інтерактивні ПТ, які у ЗВО України набувають  усе більшого поширення. 

Термін «interact»  (від англ. «inter» – взаємний, «act» – діяти) означає 

“взаємодія», слово «інтерактивний» – здатний до взаємодії [114, с. 357]. 
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Інтерактивні ПТ як спеціальна форма його організації має за мету 

створення комфортних умов навчання, за яких кожен здобувач вищої освіти 

відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.  

Особливістю ІКТ, як зазначають учені [43; 94; 150; 151, та ін.]  є те, що 

сфера педагогічної діяльності не може бути охарактеризована чітким 

предметним полем, однозначністю функцій, відокремленістю професійних дій 

від особистісно-суб’єктивних характеристик. 

Суть інтерактивних ПТ полягає в тому, що вони передбачають  постійну, 

активну взаємодію всіх учасників навчального процесу. При цьому викладач і 

студент є рівноправними суб’єктами кооперативного навчання (парне, 

групове, колективне, навчання у співпраці). Інтерактивні ПТ сприяють 

формуванню навичок і вмінь як предметних, так і загальнонавчальних; 

виробленню професійних цінностей; створенню атмосфери співробітництва, 

взаємодії; розвитку комунікативних якостей [114; 137; 299; 300].  

Інтерактивні ПТ забезпечують: 

– активізацію того, хто навчається, незалежно від його суб’єктивного 

бажання брати участь у процесі навчання; 

– підвищення рівня мотивації і емоційності; 

– виникнення прямих і зворотних зав’язків між викладачем і 

студентами; 

– органічне поєднання теорії та практики; 

– використання персональних комп’ютерів та можливостей Інтернету. 

З огляду на вище зазначене інтерактивні ПТ правомірно 

характеризувати як активні технології, адже вони опираються не лише на 

процеси сприйняття, пам’яті, уваги, але значною мірою на творче, 

продуктивне мислення, поведінку, спілкування.  

При застосуванні інтерактивних ПТ викладач перетворюється на 

менеджера навчального процесу, а студент – активного учасника процесу 

навчання, для якого зміст навчальної дисципліни,  який транслюється 

викладачем  є метою і засобом для оволодіння професійною компетентністю. 
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Інтерактивні технології можуть бути  згруповані на: 

– неімітаційні – ті, на яких інтеракція та активізація навчально-

пізнавальної діяльності здобувачів освіти досягається за рахунок прямих і 

зворотних зав’язків (проблемні лекції, практичні й семінарські заняття, бесіди. 

дискусії, курсове і дипломне проектування, практика, стажування,  

конференції тощо); 

– імітаційні (або ігрові) – ті, які потребують створення імітаційної 

моделі об’єкта або процесу в ігровій формі (ділові ігри, ігрове проєктування, 

аналіз конкретних ситуацій, вправи, індивідуальні тренінги); 

Зазначимо, що сучасні науковці віддають перевагу терміну «імітація» 

замість «гра», у такому разі акцент переноситься на внутрішню суть дії.  

Імітаційні технології мають за мету, окрім засвоєння навчального 

матеріалу, вмінь і навичок, ще й надання здобувачеві освіти можливості 

самовизначитися, розвивати творчі здібності, сприяють емоційному 

сприйманню змісту навчання [30; 313]. 

Серед технологічних моделей інтерактивних ПТ, які доцільно 

використовувати під час викладання ЕД, варто виокремити такі:  імітаційно-

ігрове моделювання (розробка ситуацій, імітаційно-ігрових завдань та пошук 

конструктивних варіантів їх аналізу, прогнозування); рольова перспектива 

(структурування змiсту навчального матерiалу у вигляді імiтаційно-ігрової і 

проблемно-cитуативної моделі, основою якої є рольове завдання); сценарна 

поведінка (система рольових дій із виконання практичних дій у конкретних 

ситуаціях взаємодії) [50] 

Зазначимо, що відповідно до піраміди засвоєння знань, розробленої 

американськими науковцями у 80-х роках XX століття, за допомогою 

використання імітаційно-ігрових технологій  засвоюється 75 % навчальної 

інформації [47].  

Використання технологічних моделей імiтаційно-ігрової технології 

(ділова, рольова гра, проблемно-cитуаційний метод) на заняттях з ЕД, що 

імітує майбутню професійну діяльність, сприяє виробленню у студентів 
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професійних умінь і навичок, передбачених кваліфікаційною 

характеристикою. Ігрова модель навчання дає можливість майбутнім 

фахівцям не тільки відчути себе у певній професійній ролі, а й виявити свої 

інтелектуальні здібності, творчу уяву [293; 428]. 

О. Буга і В. Глуханюк правомірно акцентують увагу на таких перевагах 

ігрових ПТ: радикальне скорочення часу накопичення досвіду, можливість 

повернути перебіг подій, спробувати іншу стратегію на відміну від реальних 

умов життя; конструктивізм за рахунок таких її елементів, як моделювання 

ситуацій з реальності (у тому числі проблемні й конфліктні ситуації) та 

активність учасників у їх вирішенні, комунікація, продуктивна взаємодії у 

процесі навчання. У дидактичних ділових іграх активно використовуються 

ідеї соціології менеджменту, соціальної психології та менеджменту. Етапи 

проходження дидактичної ділової гри, на думку авторів, можна співвіднести з 

характеристиками менеджменту [54]. 

П. Щербань перевагою імітаційно-ігрових технологій вважає 

можливість одержання нового знання за рахунок множинності iнтерпретацій 

майбутнім фахівцем змiсту ділової чи рольової гри [424]. Ігрова навчальна 

діяльність передбачає ділову/рольову взаємодію, що розгортається відповiдно 

до запропонованих і прийнятих у процесі гри правил і норм. На думку вченого, 

у діловій грі як імiтації професiйної діяльності відбувається діалог на 

професiйному рівні, зiткнення різних думок і позицій, взаємна критика гiпотез 

і пропозицiй, їх обґрунтування, що сприяє міцності засвоєння нових знань, 

набуттю уявлень, набуттю досвіду професійної діяльності [424]. 

Отже, головною метою застосування імітаційно-ігрових технологій є 

розвиток у майбутніх фахівців аналітичних здібностей, прищеплення умінь 

приймати правильні рішення, формування професійних якостей. 

Вельми корисними при викладанні ЕД є симуляції або ситуаційні 

моделювання. Використання симуляцій дає можливість не тільки виконати дії, 

що повторюють економічні явища й явища професійної діяльності, а й 
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відтворити у спеціально створених для цього умовах ситуації реального 

професійного життя. 

Цікавим прикладом ситуаційного моделювання є технологія «Займи 

позицію», мета якої – обґрунтування студентами позиції «за» або «проти» 

обговорюваного питання та знайомство з альтернативними поглядами на ту чи 

іншу економічну проблему, й технологія «Зміни позицію», що дає можливість 

майбутньому фахівцю стати на позицію іншої людини, врахувавши її думку, 

сприяє формуванню вмінь виробляти конструктивні стратегії вирішення 

професійних проблем, розвиває навички аргументації [50]. 

Не втратила своєї актуальності така відома технологічна модель 

інтерактивних ПТ, як «Брейнстормінг» (або «Мозковий штурм»). Її 

застосування при викладанні ЕД передбачає активізацію професійно-

мисленнєвої діяльності студентів, адже основною метою цієї технологічної 

модель є «зосередження на конкретній проблемі, наведення максимальної 

кількості ідей щодо її розв’язання й вибір найбільш оптимального варіанту 

рішення із них. Реалізація цієї технології можлива завдяки залученню всіх 

учасників колективу для обговорення або роботи студентів у складі малих 

груп» [47]. 

Отже,  інтерактивні ТН у викладанні ЕД передбачають: моделювання 

професійних ситуацій, використання імітаційних і неімітаційних моделей 

інтерактивних технологій. Зазначені технології ґрунтуються на навчальному 

діалозі, під час якого відбувається взаємодія учасників навчального процесу, 

спільне розв’язання проблем. Це сприяє встановленню взаєморозуміння, 

успішному розв’язанню навчальних завдань як результату співпраці, розвитку 

професійно-особистісних якостей майбутніх фахівців. 

Найбільшого поширення серед  рефлексивних ТН набула технологія 

портфоліо, яка базується на принципах автентичного оцінювання й 

компетентністному підході в освіті і являє собою колекцію різноманітної 

інформації про академічні й професійні досягнення майбутнього фахівця, 
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найбільш виграшних для оцінювання в певний період, які сформувалися в 

процесі навчання, або були придбані самостійно. 

Сьогодні пріоритетними для роботодавця є розуміння працівниками 

своїх цілей, уміння працювати в команді й володіння необхідними 

компетентностями. Ці вимоги визначають завдання професійної підготовки,  

серед яких першочергові ‒ наявність плану професійного зростання, уміння 

самопрезентації, володіння ефективними стратегіями поведінки тощо. 

Розв’язанню вказаної проблеми,  вважає А. Спіцина, сприятиме використання 

в процесі викладання ЕД саме технології портфоліо, яка орієнтована на 

підтримку майбутніх економістів у визначенні найбільш відповідної їх 

інтересам і здатностям сфери навчально-пізнавальної діяльності з 

урахуванням фаху підготовки [349]. 

Технологія портфоліо сприяє формуванню рефлексивної  культури 

майбутніх економістів щодо своєї статусної позиції, створює можливості 

кожному здобувачеві вищої освіти заявити про себе як компетентного 

випускника й скорегувати власну траєкторію подальшого професійного 

вдосконалення. 

Указана технологiя дозволяє планувати організацію роботи й 

осмислювати отриманий досвiд, відображати прогрес оволодiння, допомагати 

встановлювати зв’язки між формальним і неформальним навчальним 

досвідом, надавати iнструментальну пiдтримку якісного дизайну iнформації 

(візуалізації, структурування й показу), ефективного пошуку й пересилання 

інформації. Крім того, технологія портфоліо є не тільки доповненням до 

основних оцiнних засобів навчальних досягнень майбутніх економістів, 

ефективною формою самооцінювання якості освітніх результатів, але й сприяє 

посиленню їхньої мотивації до самоосвіти, формування рефлексивної 

культури й об’єктивного оцiнювання рiвня своїх професійних 

компетентностей [349]. 

Як підтверджує практика, потенціал портфоліо відіграє істотну роль у 

формуванні в студентів навичок самооцінювання (усвідомлення власних умінь 
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і досягнень). Технологія портфоліо сприяє підвищенню рівня осмислення 

майбутніми фахівцями їхніх академічних і професійних досягнень, а також 

з’ясування критеріїв потенційних роботодавців ринку праці й усвідомлення 

можливостей портфоліо для надання більш повної й детальної інформації. 

Використання рефлексивної  технології портфоліо в процесі викладання 

ЕД відкриває шлях не тільки до альтернативного оцінювання освітніх, 

професійних досягнень майбутніх фахівців, їхніх особистісних якостей, а й 

забезпечує динамічний подальший розвиток усіх складових цих досягнень. 

До інструментальних технологій, які доцільно використовувати під час 

викладання ЕД,  відносимо такі: 

– безкомп’ютерні технології засвоєння знань; 

– інформаційно-комунікаційні технології з використанням 

комп’ютера (далі ‒ ІКТ). 

Слід підкреслити, сучасні інформаційні технології не просто дозволяють 

підвищити, поліпшити, зацікавити здобувачів освіти, а це дидактичний засіб, 

який дає можливість змінити форми і стиль взаємодії студента і викладача, 

щоб ефективно домагатися основних результатів навчання. 

Безкомп’ютерні технології засвоєння знань передбачають спеціальне 

структурування, організацію сприйняття та засвоєння навчальної інформації з 

використанням дидактичних засобів із метою створення умов для засвоєння 

тих, хто навчається, базових знань та їх розвитку. До таких технологій 

відносять: глосарні технології, кейс-технології. 

Особливу увагу в процесі викладання ЕД у сучасних ЗВО приділяється  

впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій. У Законі України 

«Про освіту» (2017 р.) підкреслюється, що створення системи освіти, 

орієнтованої на використання новітніх ІКТ сприяє формуванню всебічно 

розвиненої особистості [121]. 

Інформаційно-комунікаційні технології (далі ‒ ІКТ) (від англ. 

Information and communications technology, ICT) часто використовуються як 

синонім до інформаційних технологій, хоча ІКТ є більш загальним терміном, 
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який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій 

(телефонних ліній та бездротових з’єднань), комп’ютерів, програмного та 

підпрограмного забезпечення, аудіовізуальних і накопичувальних систем, 

котрі дають можливість користувачам створювати, одержувати доступ, 

зберігати, передавати та змінювати інформацію. Отже, ІКТ складається з 

інформаційних технологій, телекомунікацій, медіа-трансляцій, а також усіх 

видів аудіо і відеообробки, що виконують функції передачі, мережеві функції 

управління й моніторингу [305].  

У працях учених (В. Биков [43], Р. Гуревич [94], Л. Гузь [92], П. Жиле 

[116], М. Кадемія [95], С. Кізім [150; 151], О. Потапчук [305] та ін.) 

підкреслюється  особлива роль ІКТ для покращення якості професійної 

підготовки майбутніх фахівців, у тому числі в процесі викладання ЕД.  

Практично усі дослідники відзначають, що ІКТ вносять елементи 

новизни в навчальний процес майбутніх фахівців, підвищують навчальну 

мотивацію, зацікавлюють студентів до пошуку нової інформації, надаючи їм 

доступ до різноманітних автентичних матеріалів, роблять здобувачів освіти 

більш організованими, незалежними та дисциплінованими, розширюють їх 

мотивацію. Використання ІКТ дає можливість підвищити інтенсивність і 

ефективність процесу професійного навчання; створює умови для самоосвіти 

та дистанційної освіти; у поєднанні з телекомунікаційними технологіями 

сприяє розв’язанню проблеми доступу до нових джерел різноманітної 

інформації [32; 92; 94; 95; 116; 150; 151 та ін.]. 

С. Кізім підкреслює, що викладач в умовах жорсткої конкуренції 

завдяки ІКТ отримує можливості повноцінно реалізувати нові ідеї, отримуючи 

доступ до інформації, її визначення (ідентифікації), організації, обробки, 

оцінювання, а також передачі інформації, що сприяє  оптимізації процесу 

навчання [151]. 

Як слушно підкреслює Ю. Бадюк,  ІКТ – це не просто проміжна ланка 

між викладачем і студентом, це зміна методів і засобів навчання, що приводить 
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до оновлення змісту навчально-пізнавальної діяльності, робить останню 

самостійною і творчою [32].  

Актуальність зазначеної проблеми поглиблюється в умовах 

впровадження у вітчизняних вишах європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи і, відповідно збільшення частки годин, що 

відводяться на самостійну роботу здобувачів вищої освіти. 

Найбільш відомими і поширеними в практиці вищої школи є такі ІКТ: 

– мультимедійні технології (у тому числі WEB-технології); 

– мережеві технології; 

– хмарні технології; 

– телекомунікаційні технології. 

Розкриємо значення, суть і засоби реалізації вказаних технологій. 

Мультимедійні технології (далі ‒ ММ-технології) розглядаємо як 

технології інтегрованого представлення всіх видів інформації (зорової, 

текстової, графічної, відео, звукової і навіть тактильної, смакової та нюхової) 

на електронних носіях у цифровому форматі у вигляді електронного 

мультимедійного документа (ММ-документа) і відтворення його на окремому 

комп’ютері або на екрані за допомогою  мультимедійного проектора (ММ-

проектора) та відповідних комп’ютерних пристроїв [79; 280].  

Отже, ММ-технології, які базуються на аудіовізуальному та 

сугестивному методах організації навчання з використанням комп’ютерної 

підтримки, передбачають конвертування всіх видів інформації у цифровий 

формат, інтеграції цієї інформації в один документ і відтворення його на 

комп’ютері. 

Як зазначають учені [30; 43; 94; 305; 308 та ін.], ММ-технології 

перетворили комп'ютер на повноцінного співрозмовника, вони дають 

можливість тим, хто навчається,  (будь-якого віку), не виходячи з навчальної 

аудиторії, будинку, офісу брати участь у конференціях, діалогах, вести 

кореспонденцію. При цьому вчені підкреслюють здатність ММ-технологій не 
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тільки полегшити та зробити цікавим процес передачі отримання знань, я й 

стимулювати творчу активність і самостійну діяльність студентів. 

Різновидом ММ-технологій є WEB-технології – технології створення й 

застосування web-ресурсів для навчання. Технологічними моделями таких 

технологій є: сайт, web-сайт викладача, віртуальна модель, гіпертекст, 

віртуальна реальність, віртуальна гра, Moodle, Dropbox. 

ММ-технологій  під час викладання ЕД  передбачають  використання 

таких форм і методів: подкастинг, відеофайли,   веб-конференції, веб-квест 

ММ-презентації,тощо. 

Подкастінг – спосіб публікації медіа-потоків (як правило, звукових або 

відео-передач) у всесвітній мережі (зазвичай, у форматі MP3), які анонсуються 

особливим чином, який дає можливість автоматизувати завантаження нових 

випусків на пристрій завантаження.  За допомогою відеофайлів студенти 

краще опановують навчальний матеріал, аніж тоді коли вони його просто 

прочитають або почують. 

Веб-квест передбачає: 

 − визначення заздалегідь ресурсів, в яких є інформація, необхідна для 

розв’язання проблеми; 

− Веб-квест визначає порядок дій, що має виконати студент для 

одержання необхідного результату; 

− обов’язковою складовою цієї технології є перелік знань, умінь і 

навичок, котрих набувають студенти в процесі виконання Веб-квеста. 

− однозначно визначаються критерії оцінки виконаних завдань, що дає 

можливість здійснювати моніторинг якості набутих знань. 

Сьогодні в практиці викладання  ЕД активно використовуються сервіси 

Web 2.0. Завдяки соціальним сервісам процес навчання стає не просто більш 

цікавим для студентів і викладачів, але й суттєво підвищує  його ефективність. 

Останнім часом сервіси активно використовуються для організації мережевих 

освітніх проектів і ведення блогів.  
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Матеріали до навчальних занять  з використанням ММ-технологій 

доцільно інтегрувати в комп’ютерну презентацію, використовуючи для цього 

такі пакети, як Word,  Power Point, або якийсь інший пакет. Найбільш 

перспективною формою вважають презентації є HTML-документ, в який 

можна ознайомитись у будь-якому браузері [30; 43; 94; 95; 199; 200].  

Отже, використання ММ-технологій потребує спеціального 

програмного забезпечення, яке пов’язане із створенням мультимедіа-

продуктів: електронних книг, енциклопедій, фільмів, баз даних тощо.  

Найбільш перспективними типами програмного забезпечення для 

використання на навчальному занятті є Інтернет, електронні енциклопедії та 

фахові пакети для відповідних предметних галузей.  

Новим видом ІКТ, які застосовуються у ЗВО, у тому числі у викладанні 

ЕД, є мережева комунікація. Інтернет та інші новітні технології до 

недавнього часу розглядалися в комунікативній схемі лише як джерело 

отримання та передавання інформації. Вимоги часу, як зазначають С. Кізім і 

С. Люльчак, зумовлюють необхідність створення та використання 

електронних інформаційних ресурсів та мережених сервісів, які допомагають 

майбутнім фахівцям вирішувати завдання професійного навчання, долучатися 

до обговорення та виконання наукових проектів, проводити власні наукові 

дослідження, демонструвати та обговорювати їх результати [151].  

Мережеві технології призначені для телекомунікаційного  спілкування          

здобувачів освіти з викладачами, колегами, працівниками бібліотек, установ 

освіти тощо. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через 

всесвітню мережу Інтернет.  

Інтернет-технології – різного роду технології й сервіси, які дозволяють 

здійснювати навчальну діяльність у мережі Інтернет. Метою таких ПТ є 

забезпечення самостійної    навчальної діяльності студентів, розвитку 

їхньої навчальної автономії. 

Найбільш поширеними формами мережевих комунікаційних технологій 

є: 
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– електронна пошта (призначається для обміну інформацією online між 

суб’єктами навчання, здійснення консультування, організації дистанційного 

навчання); 

– телеконференція (дає можливість викладачеві та студентам, 

знаходячись на значній відстані одне від одного, здійснювати спеціальне 

навчання, обговорювати навчальні проблеми, брати участь у ділових іграх, 

практикумах тощо в умовах так званої віртуальної аудиторії). 

Останнім часом підвищився інтерес науковців до побудови 

електронного навчання у закладах освіти різного рівня із використанням 

хмарних технологій (Н. Дзямулич [100], П. Жиле [116], С. Литвинової [270], 

Д. Регета [388 ] та ін. 

До хмарних технологій відносять технології обробки даних, у яких 

комп’ютерні ресурси надаються Інтернет-користувачеві як online-сервіс. 

У більшості з проаналізованих наукових праць, йдеться про побудову 

освітнього процесу на основі так званих загальнонавчальних (або 

міжпредметних) хмарних технологій, використання яких не залежить від 

специфiки навчальної дисципліни, а саме: технологiї он-лайн-розробки 

електронних навчальних матерiалів у загальноприйнятих форматах – графiчні 

зображення, текстові документи, електронні таблиці, електронні презентації 

(Microsoft Office 365, документи Google), а також он-лайн-тренажерiв та 

cистем он-лайн-теcтування; технології он-лайн зберiгання електронних 

навчальних матерiалів: Drop Box, Box, Google Drive, сайти Google, Диск, 

Облако@mail.ru, SlideShare тощо; технології управління навчанням: Google 

OpenClass, Moodle, конструктори освітніх Інтернет-порталів [116]. 

Серед основних переваг, які можуть дати хмарні технології освітньому 

закладу, слід виокремити такі: зниження потреби в спеціалізованих 

приміщеннях; економія засобів на придбання програмного забезпечення 

(використання технології Office Web Apps); виконання багатьох видів 

організації навчального процесу, контролю і оцінювання online; економія 
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дискового простору; антивірусна, антихакерська безпека, відкритість 

освітнього середовища для викладачів і здобувачів освіти [116].  

Застосування хмарних технологій у процесі викладання ЕД  створює 

можливості для використання у процесі навчання Webдодатків он-лайн 

сервiсів; проведення дiлових ігор, відеоконференцій  тощо, здійснення 

дистанцiйного навчання.  

Доказом того, що хмарні технології не є тимчасовим захопленням, а 

новий шлях розвитку високих технологій, є такий факт: за підрахунками 

авторитетної International Data Corporation (IDC) уже до кінця 2015 року до 

60 % усіх інформаційних ресурсів людства зберігалося у хмарах [284]. 

Викладачеві ЕД практичне застосування хмарних технологій дає 

можливість реалізувати в процесі професійного вдосконалення принцип 

навчання протягом життя та підвищувати професійно-педагогічну  

компетентність. 

Телекомунікаційні технології – технології організації навчання на основі 

багатофункціональних мережних мультимедійних навчальних комплексів і 

автоматизованих навчальних систем. Технологічними моделями таких ІКТ, 

які використовують у процесі навчання ЕД є: телеконференція, чат, ІР-

телефонія, листування, відеоконференція. 

Українські фахівці під час створення Українського центру дистанційної 

освіти погодилися, що під технологією дистанційного навчання  (далі ‒ ДН) 

слід розуміти таку форму, яка використовує глобальні комп’ютерні 

комунікації (такі, як Інтернет) і базується на індивідуальній роботі майбутніх 

фахівців із чітко підібраним змістом навчального матеріалу та активному 

спілкуванні викладачів із студентами [369; 419]. 

ДН – ефективна технологія залучення майбутніх фахівців до самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності, активного пошуку нової інформації, 

розвитку їхньої пізнавальної активності і творчості.  

Особливостями технології ДН порівняно з традиційною зазвичай 

вважають: 
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1. Гнучкість: здобувач освіти, який отримує освіти за дистанційною 

ТН, здебільше не відвідує регулярних занять у вигляді лекцій та семінарів, а 

працює в зручний для себе час у зручному місці та в зручному темпі. 

2. Модульність і цілісність: в основу програми ДН закладено 

модульний принцип. Цілісність дає можливість з переліку незалежних 

навчальних курсів формувати навчальний план, який відповідає 

індивідуальним або груповим потребам. 

3. Масовість і віддаленість: кількість студентів у ДН не є критичним 

параметром; відстань від місця перебування того, хто навчається, до ЗВО  не є 

перешкодою для ефективного освітнього процесу (за умови якісної роботи 

зв’язку). 

4. Асинхронність: у процесі ДН викладання та учіння можливо 

здійснювати незалежно в часі, тобто за зручним для кожного учасника 

освітнього процесу розкладом і в зручному темпі. 

5. Широкі інформаційні можливості. Вони мають доступ до багатьох 

джерел навчальної інформації (електронні бібліотеки, бази даних), а також 

можуть спілкуватися один з одним і з викладачем через засоби зв'язку або за 

допомогою інших засобів інформаційних технологій. 

6. Зміна статусних позицій викладача і студента: викладач виконує 

нові функції як координатора освітнього процесу, консультанта, керівника 

навчальними проєктами тощо; ДН вимагає від студента особливої 

мотивованості, самоорганізації, працелюбності і наявності необхідного рівня 

освіти. 

7. Інноваційність. У ДН впроваджуються переважно нові ІКТ 

(комп’ютери, аудіо, відеотехніка, системи телекомунікації та ін.). 

Можливостями технології ДН для викладачів ЕД уважаємо такі: 

−  надання інструментів для розробки авторських дистанційних курсів; 

− розміщення навчальних матеріалів (тексти лекцій, завдання до 

практичних і самостійних робіт; додаткові матеріали (книги, довідники, 

посібники, методичні розробки тощо) у форматах .doc, .odt, .html, .pdf, а також 
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відео, аудіо і презентаційні матеріали у різних форматах та через додаткові 

плагіни; 

− можливість додавання різноманітних елементів курсу та використання 

різних типів тестів; 

− швидка модифікація навчальних матеріалів; 

− автоматизація процесу перевірки і контролю знань, звітів щодо 

проходження студентами курсу та тестів. 

Перспективи використання ІКТ у процесі професійної підготовки 

педагогів наступні: мультимедійність, інтерактивність, автономність, рівний 

доступ до якісної освіти за допомогою мережевих технологій тощо.  

Використання СПТ у процесі навчання, у тому числі при викладанні ЕД 

вимагає створення електронного навчально-методичного комплексу (далі ‒  

ЕНМК), який  забезпечує цілеспрямовану взаємодією викладача і студента.  

 ЕНМК включає такі елементи: методичні матеріали (анотація, 

навчальна та робоча програма навчальної дисципліни); навчальні матеріали 

(електронний підручник, інформаційно-довідкова система, електронний 

практикум); матеріали для здійснення контролю знань (критерії оцінювання, 

завдання для модульного контролю, завдання для самостійної підготовки, 

контрольні тести, запитання до заліку, іспиту тощо); рекомендована 

література (основна, додаткова, інтернет-посилання) тощо. 

До складу ЕНМК можуть включатися додаткові iнформацiйнi ресурси: 

навчальні посібники, тексти лекцій, хрестоматії та iнформацiйно-довiдниковi 

матеріали (довідники, словники), тренажери, мультимедійні засоби, зразки 

виконання творчих робіт тощо. 

Досить поширеним у сучасній практиці викладання ЕД є  блоги як 

складник електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) з 

навчальної дисципліни.  

Блог (від англ. blog, web log – інтернет-журнал подій, інтернет-

щоденник, онлайн-щоденник)  є різновидом веб-сайту, який час від часу 
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наповнюється текстом і мультимедійною інформацією, а останні записи блогу 

відображаються в зворотному хронологічному порядку.  

Відмінності блогу від традиційного щоденника обумовлюються 

середовищем: блоги зазвичай публічні і передбачають сторонніх читачів, які 

можуть вступити в публічну полеміку з автором [116]. Тож здобувачі освіти 

мають можливість у блозі висловлювати свої думки про розміщені статті, а 

викладач – вносити в разі необхідності деякі зміни в контенті, що забезпечує 

мобільний зворотний зв’язок.  

Блоги широко застосовують для самостійної роботи майбутніх фахівців, 

підготовки викладача до занять, самоосвіти студентів, викладача та організації 

практичної роботи на занятті. 

Нині популярним сервiсом для ведення освітніх блогів є Blogger. 

Платформа дає можливiсть не тільки публiкувати повідомлення, але й 

налаштовувати зовнiшній вигляд блогу, додавати до нього iнформаційні 

ресурси, що забезпечує зручнiсть та компактнiсть освітнього сайту [150]. 

Отже, блог розглядаємо як ще одну можливість для оптимізації 

навчання. Швидке поширення блогів у мережі зумовлено ще й тим, що вони 

значно полегшують процес поширення навчальної інформації.  

Слід підкреслити, що ЕНМК дає можливість викладачам ЗВО через 

інформаційну складову реалізувати СПТ та забезпечує вирішення завдання 

організації самоосвіти здобувачів освіти.  

Кожен елемент ЕНМК є не просто носієм вiдповідної iнформації, він 

виконує специфiчні функцiї, що визначені задумом викладача, та 

реалiзовуються в межах обраної ПТ. 

Проведений аналіз літератури та власний педагогічний досвід дають 

підставі стверджувати, що  ЕНМК забезпечує:  

– ефективне застосування електронних джерел інформації (електронні 

енциклопедії, довідники, експертні системи, комп’ютеризовані архіви, 

довідники, енциклопедії, система Інтернет, ППЗ, автоматизовані системи і 

бази даних, електронні бібліотеки тощо);  
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– використання засобів ІКТ для одержання доступу до електронних баз 

даних, у тому числі професійних, навчальних; доступ до структурованих 

навчальних та навчально-методичних матеріалів; 

– забезпечення наочного представлення змісту навчального матеріалу;  

– варіативність завдань з урахуванням особистісних можливостей,  

нахилів та здібностей здобувачів освіти, підвищення їхньої професійної 

мотивації;  

– можливість забезпечення зворотного зв’язку, мобільного й 

об’єктивного контролю за станом засвоєння студентом необхідного 

навчального матеріалу тощо.  

Слід підкреслити, що самостійно працюючи з ЕНМК, студенти 

знаходяться в умовах більшого емоційного комфорту, оскільки немає 

негативного емоційного впливу з боку викладача або однокурсників. 

Серед технологій учіння, які широко використовуються у навчанні 

ЕД, варто назвати такі: таксації цілей учіння, самоорганізації навчально-

пізнавальної діяльності, портфоліо. 

У контексті особистісно орієнтованого навчання особливого 

значення набувають ПТ, які передбачають взаємодію суб’єктів процесу 

навчання в системі «викладач‒студент», «студент-студент», «студент-

група», «викладач-студент-група». До таких ПТ відносимо, зокрема,  такі 

технології, як:  

– організації педагогічної взаємодії й співпраці; 

– групової роботи; 

– інтерактивні (ігрові, тренінгові, компаративні); 

– проектного навчання; 

– технології ситуаційного аналізу (case-study). 

За рівнем новизни ПТ поділяють на традиційні та інноваційні. 

Уважається (із чим ми не можемо погодитися повною мірою), що при 

використанні традиційних ПТ домінуюче положення займає викладач, який 

визначає всі основні параметри: цілі, зміст, форми, методи, засоби навчання. 



60 
 

Здобувач освіти займає підлегле, залежне становище – він не має можливості 

впливати на планування, оцінювання і корекцію освітнього процесу.  

Інноваційна ПТ передбачає цілеспрямоване систематичне та послідовне 

впровадження в педагогічну практику прийомів, способів педагогічних дій та 

засобів, що ґрунтується на нових концептуальних підходах, мають об’єктивну 

(а не суб’єктивну) новизну [301]. 

Зазначимо, що багато зі СПТ у наукових джерелах відносять до 

інноваційних, хоча вони вже стали традиційними (наприклад, інтерактивні 

ПТ, технологія проблемного навчання), часто їх витоки сягають у далеке або 

відносно далеке минуле (наприклад, технологія проектного навчання). 

Уважаємо, що дійсну «інноваційність» слід «шукати» у нових технологічних 

моделях ІКТ. 

Отже,  ПТ розглядаємо як системний феномен  педагогічних дій, 

операцій і процедур, яка внаслідок упорядкованого їх здійснення педагогом 

при оптимальності ресурсів і зусиль усіх учасників педагогічного процесу, 

гарантовано забезпечує ефективну реалізацію прогнозованого результату, 

спрямованого на особистісний і професійний розвиток  і саморозвиток 

здобувача освіти на основі сучасних методологічних підходів до організації 

процесу навчання з урахуванням теоретичних та емпіричних інновацій, що в 

змозі забезпечити високі результати професійного навчання [409; 411; 417; 

418]. 

У процесі дослідження, з урахуванням результатів сучасних учених 

[252; 266; 301; 307; 308; 323 та ін.]дійшли таких висновків: 

• ПТ, її розробка і використання вимагають творчої активності 

викладача і здобувачів освіти; водночас завжди слід визначати межі 

регламентованої діяльності і творчості учасників педагогічного процесу; 

• різний навчальний матеріал має різну «технологічність»: один легко 

кодується й при відтворенні не деформується, не спотворюється, а 

усвідомлюється у всій повноті і цілісності (математичні формули, способи 

розв’язання економічних задач тощо); інший, ‒ будучи закодованим, втрачає 
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частину своїх можливостей впливу на почуття, емоції тих, хто навчається 

(наприклад, історична інформація); 

• кожна окрема технологiчна ланка досягає запланованих результатiв 

тільки за умови опори на психологічне обґрунтування; при цьому необхідно 

враховувати той факт, що ці ланки мають певний, конкретно визначений 

педагогічний потенцiал: одні з них за своєю структурою і способами реалiзації 

мають на меті розвиток уваги, миcлення, уяви, пам’яті, вмiння діяти за зразком 

при жорcткiй заданій послiдовності основних елементів програми (алгоритм 

розв’язання певного типу задач), iнші виконують функцiю опори для активної 

самостiйної розумової дiяльності; 

• ПТ (навіть найсучасніша) не забезпечує однаково високого рівня 

навченості здобувачів освіти; на результат впливає багато факторів: рівень 

професіоналізму викладача, інтелектуальний і емоційний фон академічної 

групи, матеріальна база освітнього закладу тощо. Тож ПТ – не механічний, раз 

і назавжди заданий процес з незмінним виходом, а організаційно-змістова 

структура, що визначає напрям  взаємодії педагога і тих, хто навчається, при 

нескінченій багатоманітності підходів і відносин [280]; 

• упровадження СПТ забезпечується інтегративним підходом у їх 

виборі, що дає можливість  робити освітній процес у ЗВО цікавішим, 

розвиваючи кожного студента як творчу особистість та професіонала [268; 

336].  

 

1.2.  Суть і зміст підготовки викладачів економічних дисциплін до 

використання сучасних педагогічних  технологій 

 

Зміни в суспільно-економічному житті країни висувають нові вимоги до 

економічної підготовки здобувачів вищої освіти, що потребує, у свою чергу, 

підвищення професійного рівня викладачів економічних дисциплін (далі ‒ 

викладачі ЕД) і наявності належного науково-методичного забезпечення 

навчального процесу. 
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Упродовж тривалого часу відбувалися поступові зміни в організації 

професійної діяльності викладача: від домінування його професіоналізму і 

педагогічної майстерності педагога, створення системи дидактичних методів і 

методик до широкого впровадження в освітній процес педагогічних технологій. 

Низка науковців  уважає, що за наявності ПТ, у яких конкретизовано 

дидактичні цілі та прописано операції і процедури з їх досягнення, процес і 

результат навчання може бути відтворюваним будь-яким педагогом, значно 

зменшується роль педагога і його педагогічної техніки, тобто суб’єктивізм 

зводиться до мінімуму або суб’єктивний фактор зовсім зникає [171; 246]. 

П. Образцов зазначає: якщо методика не може бути рівнозначно відтворена 

кожним педагогом, то педагогічна технологія приводить до високо стабільних 

результатів при дуже неоднорідному якісному складі педагогів [256]. 

Указані позиції ми не розділяємо. За нашим переконанням, ефективне 

застосування ПТ вимагає спеціальної підготовки викладача, володіння ним 

доволі широким спектром психолого-педагогічних знань і вмінь.  

Вища школа завжди мала і має потребу у справжніх високопрофесійних 

педагогах. Викладач вищої школи має бути не тільки науковцем, фахівцем в 

певній галузі наук, а й педагогом-практиком, здатним трансформувати 

наукове знання, структурувати його, зробити доступним і зрозумілим для 

студентів. Окрім того, він повинен мати відповідну психолого-педагогічну і 

методичну підготовку, у тому числі щодо використання ПТ. На жаль, як 

свідчить вивчення сучасної освітньої практики ЗВО, традиційно склалося так, 

що викладацький корпус кафедр економічних дисциплін поповнюється 

науково-педагогічними працівниками, які, в переважній більшості, не мають 

зазначеної підготовки. 

Характерними особливостями психолого-педагогічної професійної 

діяльності педагога вищої школи вчені (О. Гура [93],  О. Обривкіна [257] та 

ін.) називають такі: спрямованість навчання на науку в її розвитку; 

спрямованість освітнього процесу вищої школи на самостійну роботу 

студентів, яка має постійно зближуватися з дослідною роботою; гуманізація та 
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наскрізна професійна спрямованість усього освітнього процесу у ЗВО; єдність 

і оптимальне співвідношення теоретичної та практичної підготовки студентів; 

її всеохоплюючий комунікативний характер; технологізація освітнього 

процесу у вищій школі з акцентуалізацією ІКТ тощо.  

Як слушно зазначає Н. Оверко, на рівні вдосконалення професіоналізму 

виникає особлива інтегрована властивість професійно-педагогічної діяльності 

викладача, яка характеризується його здатністю інтегруватися з певним 

науково-практичним контекстом, інформацією, досвідом,  перетворюючи її на 

джерело, засіб інноваційного вирішення професійно-педагогічних завдань і 

самовдосконалення. Викладач-професіонал, на думку дослідниці,  – це 

педагог,  який виконує свою справу не примусово, а за покликанням, не просто 

відтворює отримані під час професійної підготовки знання, вміння й навички, 

а прагне привнести у свою професійну діяльність щось нове, постійно 

вдосконалювати свій професійний рівень, отримуючи  від цього задоволення 

[260, с.22]. 

Одним із пріоритетних напрямів удосконалення професіоналізму 

викладачів ЗВО, у тому числі й викладачів ЕД, уважаємо підготовку їх до 

використання СПТ.  

Зазначимо, що в довідковій літературі [66; 79; 279; 281] поняття  

«підготовка», «професійна підготовка» подається у двох значеннях:  

1) підготовка як процес передачі спеціалістам відповідних знань та 

вмінь; 

2) підготовка як результат указаного процесу, який передбачає 

оволодіння сукупністю спеціальних знань, умінь, навичок, якостей, трудового 

досвіду і норм поведінки фахівця, що забезпечують йому можливість успішної 

праці в певній професійній галузі.  

У зв’язку з цим у сучасних наукових працях поняття «підготовка» 

пов’язується з поняттям «готовність». Тож результатом досліджуваної нами 

підготовки викладачів ЕД є готовність їх до використання СПТ.  
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Уважаємо необхідним з’ясувати суть поняття «підготовка», 

«готовність» педагогів до різних видів професійної діяльності.  

У словникових джерелах поняття «готовність» визначається у двох 

аспектах: 1) згода, бажання виконувати діяльність, психологічне 

налаштування на що-небудь; 2) стан або властивість готового, при якому все 

зроблено, готового для чого-небудь [66; 347]. У загальному розумінні 

готовність до будь-якої діяльності означає достатню розвиненість якостей 

(фізичних, психічних, інтелектуальних тощо),  які необхідні для її успішного 

виконання.  

Підкреслимо, що проблема професійної готовності педагога до різних 

видів педагогічної діяльності, у тому числі до організації процесу навчання, у 

науковій літературі розглядається досить широко. Зазначена проблема широко 

висвітлена в наукових працях педагогів (Д. Гончаров [81], В. Дейниченко [98], 

К. Дурай-Новакова [109; 110], Л. Кондрашова [173; 174], А. Линенко [211], 

В. Сластьонін [339; 340] та ін.) і психологів (М. Дяченко і Л. Кандибович [111; 

112], Н. Кузьміна [189; 190], А. Маркова [227] та ін.).  

Аналіз науково-педагогічної літератури дає можливість засвідчити 

розмаїття підходів учених до визначення суті і структури готовності педагога 

(учителя, викладача, соціального педагога та ін.) до професійно-педагогічної 

діяльності різних видів, яку розуміють як: 

– сукупність професійних знань, умінь та навичок, позитивного 

ставлення до педагогічної діяльності, а також якостей, властивостей, 

характеристик, що забезпечують успіх педагогічної  праці [81; 339; 340 та ін.]; 

– сутнісна характеристика професійної підготовки 

(загальнопедагогічної і предметно-методичної), що характеризується 

сформованістю в майбутніх фахівців спрямованості (відповідних цілей, 

мотивів, установок), системи знань, умінь, навичок, досвіду діяльності та 

особистісних якостей  (В. Дейниченко,  В. Щербіна [98; 425; 426 та ін.]; 

– інтеграційне утворення особистості фахівця з динамічною 

структурою, між компонентами якої існує функціональна залежність 
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(М. Вієвська, Л. Красовська, Н. Шкіря, Л. Рибалко [72]; 

– сукупність потреб,  інтересів, мотивів,  цінностей та інших 

психологічних утворень особистості, які забезпечують психологічну  

готовність до діяльності (М. Дяченко, Л. Кандибович, А. Маркова [111; 112; 

227] та ін.). 

С. Манукова, розглядаючи поняття готовності як психологічне 

новоутворення особистості, правомірно вважає зазначений феномен як 

найважливішу мету і один з кінцевих результатів діяльності ЗВО, оскільки 

саме професійна готовність до педагогічної діяльності, на думку дослідниці, є 

критерієм професіоналізму педагога. Учена розуміє готовність як 

новоутворення особистості педагога, що характеризує його суб’єктне 

ставлення до професійно-педагогічної діяльності, ідейну й практичну 

готовність до її здійснення, внутрішньо підкріплену професійно-значущими 

якостями, моральними мотивами й установками [224].  

Також не можемо не визнати правомірною позицію Є. Ільїна [133], який 

розглядає готовність як оптимальний робочий стан, що характеризується 

тривалим збереженням працездатності, найбільш швидким зануренням у 

діяльність, збереженням і відновленням сил; адекватною реакцією на зовнішні 

впливи тощо. Воднораз уважаємо, що в такому разі йдеться про психологічну 

готовність фахівця та розвиток його фізіологічного потенціалу. 

Аналіз науково-педагогічних джерел надає підстави для висновку, що 

спільним у визначенні суті готовності фахівця до різних видів професійно-

педагогічної діяльності є трактування її дослідниками як стійкого 

інтегрованого особистiсного утворення, яке забезпечує психологічну 

готовність педагога для ефективного виконання професійної діяльності, яка 

містить педагогічну спрямованість (мотиви, інтереси, цінності тощо), знання 

про предмет і способи його трансляції, навички та вміння, особистісні якості, 

що забезпечують ефективне здійcненя педагогічної діяльноcті певного виду. 

Отже, готовність до професійної діяльності викладача економічного 

профілю розглядаємо як найвищий рівень його професійно-педагогічної 



66 
 

підготовки, яка характеризується високим рівнем професійної спрямованості і 

базується на інтегрованій системі відповідних компетентностей, сформованих 

на науково-методичному й технологічному рівнях викладання ЕД, що 

забезпечує ефективність освітнього процесу, творчу самореалізацію 

викладача.  

Згідно з вищезазначеним, готовність викладача ЕД до використання  

СПТ розглядаємо як стійке інтегративне особистісне утворення педагога, що 

включає професійні мотиви, цілі, цінності, загальнонаукові та професійні 

знання й уміння, особистісні якості, що забезпечують ефективне навчання 

здобувачів вищої освіти економічних дисциплін. 

На думку С. Манукової [224], структура професійної готовності 

педагога містить світоглядний, когнітивний, мотиваційний, емоційно-

вольовий і операційно-поведінковий компоненти. Л. Вєйландє [69], яка 

визначає готовнiсть як прикінцеве цiлісне активне особистiсне утворення, 

структуру професійної готовності педагога розглядає як cинтез мотивацiйної, 

емоцiйно-вольової, розумової, операцiйної складових до здiйснення 

профеcійної діяльноcті.  

Узагальнюючи підходи вчених до структурування феномену готовності 

педагога до здійснення професійної діяльності, у структурі  готовності  

викладачів ЕД до використання СПТ виокремлюємо такі компоненти: 

мотиваційно-ціннісний, інтелектуально-гностичний, операційно-

технологічний; особистісно-креативний. 

Обґрунтуємо необхідність власної позиції щодо виділення зазначених 

структурних компонентів та розкриємо їх зміст. 

Мотиваційно-ціннісний компонент. Виокремлення у структурі 

досліджуваної готовності викладачів ЕД указаного компонента пояснюємо 

тим, що питання готовності людини до будь-якої діяльності, зокрема педагога 

до професійної діяльності, тісно пов’язані з мотиваційною сферою 

особистості, її психічними процесами. На це вказують більшість учених, які 

займаються дослідженням зазначеної проблеми (Д. Гончаров [81], 
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О. Дубасенюк [107; 108], Н. Кузьміна [189; 190], М. Дьяченко і Л. Кандибович 

[112], А. Линенко [211] та ін.).  

Мотиваційно-ціннісний компонент готовності  викладачів ЕД до 

використання СПТ спрямований на розвиток психологічних здібностей, 

творчих можливостей педагогів; створення, розвиток і корекцію в них умінь і 

навичок, від яких залежить успішне використання СПТ у процесі навчання 

студентів. 

Мотиваційна сфера особистості викладача визначається, передусім,  

професійно-педагогічною спрямованістю, позитивним ставленням до 

педагогічної діяльності та професійного самовдосконалення,  потребами, 

інтересами, цінностями, установками, ідеалами та іншими професійними 

психологічними особливостями педагога, які детермінують реалізацію інших 

структурних компонентів, виступаючи як внутрішня умова розвитку 

особистості викладача та його подальшого професійного вдосконалення й 

самовдосконалення. Мотивація стимулює інтелектуальні й емоційно-вольові 

процеси у викладача, забезпечує сталість його професійних поглядів [98]. 

Мотиваційно-ціннісний компонент характеризує психологічну 

готовність викладача до використання СПТ. При цьому повною мірою 

погоджуємося з М. Д’яченком і Л. Кандибовичем [112], які стверджують, що 

психологічна готовність – це визначальна,  фундаментальна умова успішного 

виконання будь-якої діяльності. 

Варто зазначити, що вчені розрізнюють тимчасову і тривалу 

психологічну готовність людини до діяльності. Тимчасова (або ситуативна) 

психологічна готовність як тимчасовий психічний стан не є якістю 

особистості, це вибіркова прогнозувальна активність на стадії підготовки до 

діяльності, внутрішнє налаштування на певну поведінку, актуалізація та 

пристосування можливостей особистості для успішного виконання дій у 

конкретний момент. Тривала готовність як стійка система професійно 

важливих якостей особистості фахівця, його професійний досвід, знання, 
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уміння й навички, які є необхідними для успішної діяльності в різноманітних 

ситуаціях [113]. 

Звісно, у процесі підготовки до певного виду професійної діяльності 

викладач має прагнути до формування тривалої психологічної готовності до 

певного виду професійної діяльності. Водночас слід ураховувати, що 

тимчасова і тривала психологiчна готовнiсть, знаходячись в єдності, 

взаємодiють у процесі дiяльності, визначаючи її ефективнiсть. 

У процесі дослідження дійшли висновку, що передумовою професійної 

підготовки  викладача ЕД до використанні СПТ є педагогічна спрямованість, 

яка, за висновками вчених [88; 98; 107; 108; та ін.], є системоутворювальною 

якістю фахівця й містить такі складники, як професійно-педагогічні мотиви й 

цінності, інтерес до професійної діяльності, [107]. Саме педагогічна 

спрямованість, яка виявляється у стійкій мотивації педагога, знаходить 

відбиття в усвідомленні суспільної значущості власної діяльності, прагненні 

досягти позитивних педагогічних результатів у процесі навчання студентів, 

професійних цінностях і установках викладача,  визначаючи стан його 

готовності до продуктивної педагогічної діяльності. 

Професійну спрямованість особистості розуміють як необхідне для 

виконання діяльності суб’єктне зусилля, яке визначається силою мотивації 

(комплексом мотивів) [123; 133; 189; 227 та ін. ]. 

За результатами проведеного нами пілотажного дослідження (усього 

опитано 125 осіб), мотивація викладачів як суб’єктів професійно-педагогічної 

діяльності щодо професійного вдосконалення визначається такими мотивами, 

як: соціальні мотиви (25 %),  мотивація досягнення (40 %), індивідуальні     

мотиви (кар’єрне зростання, підвищення професійного статусу) (34 %), 

професійно-пізнавальна інтерес, прагнення поповнити свої професійні знання 

й уміння (25 %), інші мотиви (10 %). Зазначимо, що більшість викладачів 

називали декілька мотивів. 

Воднораз аналіз наукових джерел, особливе значення в підготовці 

фахівців до професійної діяльності та професійного вдосконалення має 
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мотивація досягнення, яка підпорядковується професійній і пізнавальній 

мотивації. Сучасні вчені (Т. Гордеева [82],  А. Деркач [99], Л. Рибалко [315] та 

ін.) саме з мотивацією досягнення пов’язують продуктивну творчу активність 

особистості й «потужне» професійне цілепокладання в професійно-

педагогічній діяльності. 

Мотив досягнення показує, наскільки викладач прагне до 

професійного вдосконалення. На підставі дослідження Т. Гордєєвої [82] 

дійшли висновку, що мотив досягнення викладача містить не менше трьох 

складників: прагнення до майстерності (орієнтація у професійній діяльності 

на власний внутрішній стандарт якості професійної діяльності); прагнення до 

лідерства; бажання отримати задоволення від якісно виконаної складної 

роботи.  

Поділяємо позицію вчених (С. Дружилов, Ю. Кулюткин, 

В. Михайличенко; О. Романовський та ін.), які стверджують, що в мотивації 

досягнення ключове значення має поняття успіху, адже саме успіх або неуспіх 

у діяльності значною мірою визначає провідні тенденції розвитку особистості 

фахівця [106; 194; 318; 319].  

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття 

«успіх» трактується  як позитивний результат будь-якої справи, досягнення у 

будь-чому, а «успішний» ‒ такий, який досягає позитивних результатів [66]. 

У широкому значенні під успіхом науковці розуміють досягнення 

поставленої мети, перевищення своїх колишніх результатів. Про успіх можна 

говорити, якщо власні очікування людини збігаються або перевершують 

очікування оточуючих, які є найбільш значущими для людини [318]. 

Для нашого дослідження є слушними висновки О. Піралової: 1) успіх 

може бути визначений як оптимальне спiввідношення між очiкуваннями тих, 

хто оточує людину, cамої людини і результатами його дiяльності 2) стан успіху 

сприяє формуванню стійкого почуття задоволення, нових, більш сильних 

мотивів діяльності, підвищенню рівня самооцінки.  [290]. 
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Професійний успіх, на думку О. Лібіна [210], відбивається в ступені 

творчої своєрідності кінцевого результату (продукту) діяльності. 

На підставі теоретичного аналізу результатів досліджень з проблеми 

мотивації досягнення [82; 290; 318 та ін.], критеріями успішного викладача є: 

1. Професійна зрілість, яку характеризують: 

▪ високий рівень професійних знань і вмінь; 

▪ наявність професійного інтересу, ціннісне ставлення до діяльності, 

додання їй особистісного сенсу; 

▪ сформованість професійно значущих особистісних  якостей; 

▪ креативність; 

▪ прагнення до професійного самовдосконалення. 

2. Активна життєва позиція, яка передбачає: 

▪ ціннісне самовизначення на трьох рівнях (емотивний, когнітивний, 

дієвий); 

▪ прагнення до самореалізації; 

▪ високий рівень мотивації досягнення; 

▪ визначеність головної мети в житті й діяльності і знання стратегії і 

тактики їх реалізації. 

3. Рефлексивність поведінки: 

– уміння самопізнання, самооцінювання, самоменджменту, 

самоконтролю; 

– налаштованість, самопрограмування на успіх, професійне й 

особистісне самовдосконалення; 

– позитивність самооцінки; 

– позитивне мислення, відчуття оптимізму й упевненості в собі. 

Як доведено вченими, у мотиваційній сфері особистості важливе місце 

посідають цінності, що визначають ціннісні орієнтації фахівця. Цінності як 

інтегральна (інформативно-емоційно-вольова) властивість і стан готовності 

педагога до усвідомленого визначення й оцінки себе в освітньому процесі 

впливає на вибір напряму професійної діяльності й стилю взаємодії зі 
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студентами та іншими учасниками педагогічного процесу, ґрунтуючись на 

особистому досвіді і відповідності конкретним умовам ситуації [372].  

Більшість науковців сходиться на думці, що під цінностями 

педагогічної діяльності варто розуміти засоби, які дозволяють педагогові 

задовольнити матеріальні, духовні, громадські потреби, і цілі, що 

послуговують орієнтиром професійної активності.  

Учені (В. Гриньова [86; 88], І. Ісаєв [139] запропонували класифікацію 

педагогічних цінностей викладача ЗВО. І. Ісаєв виокремлює такі цінності:  

1) цінності, які розкривають значення і смисл цілей професійно-

педагогічної діяльності викладача ЗВО (цінності-цілі);  

2) цінності, котрі розкривають суть методів і засобів здійснення 

професійно-педагогічної діяльності (цінності-засоби);  

3) цінності, які розкривають сенс стосунків, ставлень до суб’єктів 

освітнього процесу (цінності-ставлення);  

4) цінності, що визначають спрямованість  психолого-педагогічних 

знань у процесі здійснення педагогічної професійно-педагогічної (цінності-

знання);  

5) цінності, що розкривають зміст професійно-особистісних якостей 

педагога (цінності-якості). 

З огляду на предмет нашого дослідження, для нас цінним є підхід до 

класифікації педагогічних цінностей В. Гриньової.  До педагогічних цінностей 

дослідник зокрема відносить: 

▪ прогностичні цінності, які виявляються в умінні викладача 

передбачати перебіг освітнього процесу в цілому й окремих педагогічних 

ситуацій зокрема; 

▪ діагностичні цінності, котрі пов’язані з вивченням психологічних 

особливостей здобувачів вищої освіти, вивченням результативності 

освітнього процесу на основі змін у професійному становленні і розвитку 

студента; 
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▪ аналітико-оцінні цінності, які проявляються в аналізі педагогічного 

процесу, виявленні його позитивних сторін і недоліків, порівнянні і оцінці 

результатів та на цій основі знаходити й приймати правильне рішення; 

▪ науково-дослідницькі цінності полягають у самореалізації творчого 

потенціалу викладача, його індивідуальної неповторності та здатності до 

самостійного пошуку в процесі здійснення професійно-педагогічної 

діяльності.  

Повною мірою погоджуємося з ученими (С. Пазинич, О. Пономарьов,  

О. Романовський та ін.), які виокремлюють серед педагогічних цінностей такі, 

як: цінності, пов’язані із самовдосконаленням, самовихованням та цінності, 

пов’язані із самовираженням [319]. У контексті нашого дослідження зазначені 

педагогічні цінності набувають особливої  значущості. 

Рівень сформованості цінностей викладача є важливим показником  

сформованості його мотиваційно-ціннісної сфери [81; 85; 88; 98 та ін.].  

Реалізація професійних цінностей в освітньому процесі здійснюється 

через формування ціннісного ставлення викладача до колег і студентів, 

визнання розвитку останніх провідним завданням освіти та виховання, 

забезпечення можливостей особистості щодо професійної самоорганізації та 

самореалізації [260; 397].  

На виключному значенні професійних цінностей у педагогічній 

діяльності наголошують В. Сластьонін і Г. Чижакова [346], визначаючи їх 

стрижнем особистості педагога, системним компонентом його 

професіоналізму. Отже, правомірно зробити висновок: професійні цінності 

детермінують готовність викладача ЕД до освітньо-навчальної діяльності, у 

тому числі до використання СПТ. 

Мотиваційну сферу вчені розглядають у  тісному зв’язку з феноменом  

установки, адже, як стверджує Д. Узнадзе, вона є суттєвою ознакою 

психологічної готовності особистості до діяльності [379]. Стійкість 

професійної установки характеризується тривалістю та збереженням 
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спонукань у процесі професійної діяльності, що  пов’язується з емоційно-

вольовими якостями особистості.  

Отже, найбільш значущими елементами мотиваційно-ціннісного 

компонента готовності викладачів ЕД до використання СПТ уважаємо такі: 

1) професійно-педагогічна спрямованість; 2) мотивація досягнення; 3) ціннісне 

ставлення викладачів до поглиблення педагогічного вектору професійної 

компетентності; 3) установка  на опанування СПТ та використання їх у процесі 

навчання здобувачів вищої освіти; 4) наявність внутрішніх стимулів до 

професійного самовдосконалення. 

Формування позитивної мотивації викладачів ЕД до набуття готовності 

до використання СПТ зумовлює ціннісне ставлення педагогів до професійного 

самовдосконалення в зазначеному напрямі, усвідомлення значущості 

формування відповідної професійної готовності для підвищення навчання 

студентів, якості освітнього процесу в цілому, забезпечення високого рівня 

професійно-педагогічної діяльності.  Тож мотиваційно-ціннісний компонент 

готовності викладача ЕД до використання СПТ забезпечує долучення педагога до 

активної участі в процесі відповідної підготовки, передбачає формування 

позитивне ставлення до неї й усвідомлення її значущості для підвищення свого 

професіоналізму, прагнення до професійного самовдосконалення. Крім того, 

зазначений компонент готовності викладача ЕД до використання СПТ виконує 

регулятивну функцію  і виступає основою, на якій відбувається організація 

досліджуваного  процесу.  

Інтелектуально-гностичний компонент готовності викладача до 

використання СПТ передбачає сформованість у педагога системи загальних 

психолого-педагогічних і спеціальних педагогічних знань, необхідних 

викладачеві для здійснення зазначеного напряму професійно-педагогічної 

діяльності. Зазначені знання визначають новий тип педагогічного й 

економічного мислення, формують сучасний професійний світогляд 

викладача. 
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До  загальних психолого-педагогічних знань викладача ЕД, необхідних 

для успішного використання СПТ, відносимо такі:  

1) методологічні (знання сучасних концепцій вищої освіти, загальних 

принципів педагогічних явищ та закономірностей тощо).  Готовність 

викладача до використання СПТ вимагає від нього правильного вибору 

концептуальних підстав, орієнтації в існуючих підходах до професійного 

навчання тощо. При цьому педагогічна концепція викладача повинна 

відповідати загальній концепції освітньої установи, здійснювати її через 

специфічні умови його курсу, навчальної дисципліни [177]; 

2) загальнотеоретичні (знання цілей, змісту, форм і методів навчання; 

глибокі професійні знання з курсу, навчальної дисципліни, яку викладає 

педагог); 

3) методичні (знання основ методики навчання ЕД; практичне 

володіння методиками педагогічного впливу в процесі навчання ЕД); 

4) організаційно-педагогічні (основних положень теорії освітнього 

менеджменту в цілому та теорії управління навчально-пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти зокрема; знання способів і прийомів організації процесу 

навчання; способів здійснення педагогічної комунікації);  

5) нормативно-законодавчі (знання нормативно-законодавчої бази 

вищої освіти); 

6) психологічні знання – знання основних теорій, законів, понять 

загальної, вікової та педагогічної психології, психологічних особливостей 

здобувачів вищої освіти різного віку, механізмів і суті розумової діяльності, 

психологічних основ засвоєння знань, уяви, здібностей тощо, знання методик 

вивчення особистості. 

До спеціальних знань, які характеризують готовність викладача ЕД до 

використання СПТ, відносимо: 

▪ знання теоретичних основ ПТ (їх суті, структури, класифікації, 

принципів і особливостей використання, специфіки окремих технологій 

тощо); 
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▪ технологічні знання (платформ комп’ютерного навчання інтернет-

сервісів, ІКТ, способів створення ППЗ (електронних підручників, посібників 

та інших видів ЕНМК), особливостей використання технічних та аудіо, 

відеозасобів, інтерактивних методів проведення занять тощо).  

Технологічні знання характеризують рівень комп’ютерної грамотності 

викладача ЕД, сформованість якої є  необхідною умовою ефективності 

професійно-педагогічної діяльності викладача і майбутнього фахівця в 

сучасних умовах, у тому числі ефективного використання СПТ. Викладачеві 

ЕД необхідно вміти користуватися електронними ресурсами з тим, щоб 

забезпечити на рівні сучасних вимог і технічних можливостей формування 

знань, умінь і навичок роботи студентів, а також належний навчально-

методичний рівень викладання ЕД [53]. 

Зрозуміло, що для успішного здійснення будь-якого напряму 

професійно-педагогічної діяльності викладачеві недостатньо тільки 

теоретичних знань, а й відповідними вміння (у нашому випадку, 

використовувати СПТ у конкретних умовах). Звідси, зміст операційно-

технологічного компонента у структурі професійної готовності викладачів 

ЕД до використання СПТ розкриваємо через професійно-педагогічні вміння, 

які, у свою чергу,  реалізуються через розгортання сукупності послідовних дій, 

які засновуються на теоретичних знаннях і спрямовані на вирішення завдань 

професійного навчання майбутніх фахівців.  

Виходимо з того, що цикл вирішення педагогічного  завдання як 

елементу педагогічної дійсності незалежно від рівня його узагальненості 

зводиться до тріади «мислити — діяти — мислити» і збігається з 

компонентами педагогічної діяльності та відповідними їм уміннями [64].  

 Уважаємо, що для успішного використання СПТ викладач ЕД має 

оволодіти такими професійно-педагогічними вміннями, як: інтелектуальні, 

організаторсько-конструктивні; інформаційно-гностичні; методичні, 

комунікативні. 
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Інтелектуальні вміння виявляються в узагальненому вмінні 

педагогічно мислити, що передбачає, у свою чергу,  наявність аналітичних, 

прогностичних, дослідницьких  та рефлексивних умінь. 

До аналітичних умінь, які характеризують готовність викладача 

використовувати СПТ відносимо такі вміннями: 

▪ аналізувати ПТ щодо відповідності їх сучасним вимогам 

(концептуальність, відповідність сучасним дидактичним принципам, 

гнучкість тощо); 

▪ осмислювати кожен елемент ПТ у зв’язку і взаємодії з іншими 

елементами процесу навчання; 

▪ знаходити в педагогічній теорії положення, висновки, закономірності, 

що відповідають конкретній технології; 

▪ формулювати пріоритетні педагогічні задачі, які в змозі вирішити 

конкретна технологія, і знаходити оптимальні способи їх розв’язання. 

Прогностичні уміння пов’язані з чітким уявленням у свідомості 

викладача як суб’єкта управління навчально-пізнавальною діяльності 

студента мету своєї діяльності у вигляді передбачуваного їм результату. 

Педагогічне прогнозування спирається на достовірне знання суті і логіки 

освітнього процесу, закономірностей вікового і індивідуального розвитку 

здобувачів освіти. Воно виводить на правильне управління навчально-

пізнавальною діяльності студентів.  

До складу прогностичних умінь викладача використовувати СПТ у 

процесі навчання ЕД відносимо: 

▪ формулювання дидактичних цілей і завдань використання конкретної 

технології; 

▪ відбір навчально-методичного забезпечення та інструментарію 

(методів, фор, засобів, технік тощо) їх досягнення; 

▪ передбачення можливих відхилень  і перешкод у процесі  досягнення 

передбачуваного результату, небажаних явищ і вибір способів їх подолання; 

▪ уявне опрацювання окремих етапів реалізації ПТ; 
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▪ попереднє оцінювання витрат внутрішніх і зовнішніх ресурсів під час 

використання ПТ; 

▪ конструювання змісту і способів взаємодії учасників освітнього 

процесу. 

У залежності від об’єкта прогнозування прогностичні вміння доцільно 

розглядати на трьох рівнях: 

1) на рівні прогнозування розвитку колективу (його рівня, динаміки, 

структури, системи взаємин; зміна положення окремої особистості в 

академічній групі тощо); 

2) на рівні прогнозування розвитку особистості (інтегративних 

особистісних якостей, почуттів, волі, поведінки, можливі відхилення в 

розвитку особистості; труднощі у встановленні контактів і взаєминах з іншими 

учасниками навчального процесу); 

3) на рівні прогнозування якості процесу навчання (освітніх, 

розвивальних і виховних можливостей використання конкретної ПТ, 

можливих утруднень студентів у навчанні за цією технологією та 

передбачення результатів використання її педагогічного забезпечення). 

Педагогічне прогнозування вимагає від викладача оволодіння такими 

проективними (які у своїй більшості є одночасно прогностичними) методами, 

як моделювання, висування гіпотез, уявний експеримент тощо. 

До дослідницьких умінь відносимо такі: висувати наукові припущення, 

використовувати різноманітні методи педагогічної діагностики для вивчення 

якості засвоєння здобувачами освіти знань за результатами використання ПТ; 

здійснювати інноваційну діяльність. 

Рефлексивні вміння конкретизуємо такими вміннями: аналізувати 

результати навчання здобувачів освіти за певною ТН; виявляти причини 

утруднень, що виникли в майбутніх фахівців під час навчання за певною 

технологією та визначати шляхи їх запобігання й подолання; робити висновки 

за результатами аналізу й використовувати їх у плануванні подальшої 

діяльності з реалізації певної ТН. 
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Успішне використання викладачами ЕД сучасних СПТ пов’язане з 

уміннями педагога правильно організувати власну діяльність та навчально-

пізнавальну діяльність студентів під час застосування НТ. Отже, викладач має 

оволодіти певною сукупністю вмінь, які ми визначаємо як організаторсько-

конструктивні,  до яких відносимо такі: організаційні, проективні, 

інформаційно-гностичні, інформаційно-технічні та дидактично-мобілізаційні. 

Групу спеціальних організаційних умінь викладача, які необхідні для 

успішного використання СПТ складають уміння: визначати характер та 

особливості навчальних потреб, мотивів, рівня домагань здобувачів освіти;  

формувати  й підтримувати позитивне ставлення тих, хто навчається, до 

навчально-пізнавальної діяльності, використовуючи різні засоби активізації 

внутрішньої мотивації та зовнішнього стимулювання під час використання 

певної ПТ (стимулювання розумової активності, створення умов для 

самореалізації). 

Проективні вміння необхідні при розробці авторських ПТ або проекту 

педагогічного забезпечення вже відомих ПТ й містять такі вміння: 

▪ виокремлювати поле освітніх проблем у навчанні ЕД; 

▪ обґрунтовувати способи їх поетапної реалізації за допомогою СПТ; 

▪ планувати види діяльності учасників навчального процесу з 

урахуванням їхніх потреб, можливостей (у тому числі матеріальних), 

інтересів, засобів, досвіду та власних якостей особистості; 

▪ визначати окремі етапи реалізації ПТ, цілі, завдання, способи і методи 

їх забезпечення; 

▪ планувати індивідуальну роботу зі  студентами для надання 

своєчасної диференційованої допомоги, для розвитку їхніх здібностей; 

▪ відбирати форми, методи і засоби реалізації ПТ для отримання 

якісного педагогічного результату; 

▪ планувати системи прийомів, спрямованих на стимулювання 

активності здобувачів освіти і стримування негативних проявів у їхній 

навчально-пізнавальній діяльності. 
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Серед інформаційно-гностичих умінь виокремлюємо гностичні й 

технічні. 

Гностичні вміння передбачають уміння здійснювати пошук, аналіз і 

систематизацію інформації з різних джерел; працювати з різними джерелами 

інформації, здатність до самоосвіти тощо. 

Готовність сучасного викладача ЕД до використання СПТ не можна 

сформованою і розвиненою без інформаційної компетентності, яка включає 

сукупність знань, умінь і навичок пошуку, відбору та аналізу інформації, 

роботи з комп’ютером та комп’ютерними програмами, тобто всього того, що 

включається в інформаційну діяльність, спрямовану на задоволення 

професійно-інформаційних потреб інформаційному освітньому просторі. 

[122; 125]. З огляду на це, виокремлюємо групу технічних умінь, які 

характеризують готовність викладача ЕД до використання СПТ в аспекті його 

інформаційної компетентності.  

На підставі вивчення наукових джерел [94; 225; 285; 305; 405] 

виокремили такі технічні вміння: використовувати електронні та інтерактивні 

дошки, інтернет-сервіси, хмарні технології; організовувати презентації; 

розробляти ЕНМК; контролювати і оцінювати результати навчально-

пізнавальної діяльності здобувачів освіти під час використання ІКТ. 

До методичних умінь викладача ЕД, які необхідні для успішного 

використання ПТ, відносимо такі: дидактичні й стимулювальні. 

Дидактичні вміння передбачають, зокрема, здатність викладача 

співвідносити конкретну ПТ з теоретичними положеннями дидактики 

(закономірностями, принципами, етапами засвоєння змісту навчання тощо); 

логічно правильно вибудувати процес викладання і засвоєння навчальної 

інформації здобувачами освіти; доступно, лаконічно і виразно формулювати 

теоретичні положення й питання тощо. 

До стимулювальних відносимо вміння: стимулювання пізнавальної 

самостійності, ініціативності і творчого мислення, мобілізації й підтримки 
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уваги майбутніх фахівців, активізації їхньої навчально-пізнавальної діяльності 

під час застосування ТН  

Комунікативні вміння викладача ЕД у структурі його готовності до 

використання СПТ пов’язані з організацією спільної творчої діяльності з 

метою оптимального досягнення педагогічних (дидактичних, виховних, 

розвивальних) цілей  у результаті застосування обраної ПТ. 

До таких умінь відносимо вміння: встановлювати педагогічно доцільні 

взаємовідносини зі студентами, найбільш сприятливі до реалізації 

поставлених цілей і завдань навчання майбутніх фахівців; створювати на 

занятті доброзичливу, сприятливу атмосферу, встановлювати доброзичливі 

стосунки між колегами і тими, хто навчається,  у ситуаціях навчального 

співпраці, діалогової взаємодії. 

Ми поділяємо думку О. Гречаник [85], В. Гриньової [88], В. Дейниченка 

[98], Н. Кабусь [140], Н. Кузьміної [190], Л. Мітіної [238], О. Попової [302] та 

інших учених, які відзначають, що ефективність різних видів професійно-

педагогічної діяльності залежить не лише від рівня теоретичної і практичної 

готовності педагога, а й від сформованості у нього значущих особистісно-

професійних якостей. Тож важливим компонентом готовості викладача ЕД до 

використання СПТ є особистісно-креативний компонент, який 

характеризується сформованістю особистісно-професійних якостей педагога, 

розвиненістю професійного мислення, його здатністю до професійно-творчого 

вдосконалення на основі особистісної рефлексії. 

Саме особистісно-професійні якості педагога (як структури особистості, 

що поєднують в собі психічні процеси, властивості), впливають на вибір 

шляхів здійснення педагогом професійної діяльності, її глибину, забезпечують 

творчий характер вирішення професійних завдань [140; 339; 344 та ін]. Отже, 

особистісно-професійні якості викладача ЕД розглядаємо як суб’єктивні 

чинники досягнення успіху в підготовці до використання СПТ.   

Серед найбільш значущих особистісно-професійних якостей для 

успішного використання викладачем СПТ виокремлюємо такі: 
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цілеспрямованість, відповідальність, активність та ініціативність, професійна 

мобільність, креативність, комунікативність, емоційно-вольові якості 

(емоційна стійкість, витримка, енергійність, наполегливість, здатність до 

ризику тощо), здатність до рефлексії. Коротко схарактеризуємо вказані якості.  

Цілеспрямованість забезпечує плановість педагогічної діяльності 

викладача, сформованість в нього суспільно значущих мотивів і вмінь 

керуватися у своїх діях близькими та перспективними цілями, спрямованими 

на досягнення передбачуваного результату – засвоєння здобувачами освіти 

економічних знань засобами СПТ.  

Відповідальність у контексті нашого дослідження розглядаємо як 

інтегровану якість особистості викладача, що відображає його ставлення до 

виконання своїх професійних обов’язків й виявляється у здатності оцінювати 

безпосередні й віддалені  результати та наслідки власної діяльності; готовності 

відповідати за власні дії; усвідомлення відповідальності, яку несе викладач ЕД 

як фахівець у галузі економічної освіти перед суспільством за результати своєї 

праці.  

Активність вчені розглядають як рису особистості, яка виявляється у 

стані готовності, прагненні до самостійної діяльності, якості її здійснення, 

виборі оптимальних шляхів для досягнення поставленої мети (В. Лозова [213], 

В. Шепель [405] та ін.); як здатність людини до свідомої трудової і соціальної 

діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення нею 

навколишнього середовища й самої себе на основі засвоєння нею багатств 

матеріальної і духовної культури С. Гончаренко [79]). Активність, як 

зазначають науковці, виступає якісною характеристикою діяльності людини, 

у структурі якої виділяються ціннісні орієнтації, мотиви, потреби, цілі.   Тож 

активність педагога є необхідною умовою його якісного професійного 

розвитку й саморозвитку, що значною мірою впливає на формування 

готовності викладача ЕД до використання СПТ. 
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Активність викладача ЕД відображає психологічний стан особистості та 

її ставлення до професійної діяльності, що виявляється в налаштованості 

педагога на діяльність, у виявленні особистісної ініціативи.  

Ініціативність викладача як форма прояву його активності, спрямованої 

на продуктивне вирішення важливих професійних завдань, значною мірою 

впливає на творчий характер діяльності,  відображає активну позицію педагога 

щодо досягнення професійних цілей, опанування освітніми інноваціями тощо. 

В умовах стрімкого інноваційного розвитку освіти важливою 

професійною якістю сучасного викладача є професійна мобільність, яку 

розуміємо як інтегровану підструктуру особистості фахівця, яка виявляється в 

інноваційному способі мислення, вмінні оцінити ситуацію, співвідносити її зі 

своїми можливостями і потребами, цінністними орієнтаціями і мотивами 

професійного самовдосконалення, умінні прогнозувати і знаходити 

оптимальний вихід із ситуації утруднення.  

Професійна мобільність дає можливість викладачеві швидко 

орієнтуватися, віднаходити, обробляти й застосовувати інформацію, 

знаходити правильні рішення й оперативно діяти в стандартних і 

нестандартних ситуаціях, ефективно реалізовуючи здобуті знання, поєднуючи 

різні підходи, використовуючи різні можливості, обираючи оптимальні ПТ 

для досягнення оптимального результату в навчальному процесі. 

Провідним складником професійної мобільності викладача є  

інтелектуальна мобільність, яка характеризує якість мислення 

(оригінальність, гнучкість, образність та спонтанність розумових операцій) 

педагога, стимулюють продуціювання різноманітних інноваційних ідей щодо 

оптимізації освітнього процесу. 

У тісному взаємозв’язку та взаємозалежності з професійною 

мобільністю викладача знаходиться така якість  особистості, як креативність. 

У контексті дослідження креативність викладача ЕД розглядаємо як 

особистісну здатність виявляти творчий підхід до використання СПТ,  
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генерувати інноваційні ідеї щодо оптимізації навчального процесу в цілому та 

викладання ЕД зокрема на засадах технологічного підходу. 

І. Бех слушно наголошує, що педагог у контексті особистісно 

орієнтованої парадигми сучасної освіти є не пасивним виконавцем чужих 

педагогічних чи методичних «рецептів», а яскравою творчою 

індивідуальністю, мотивованою до інноваційної педагогічної діяльності [40]. 

Розвинена комунікативність важлива для успішного використання СПТ 

у викладанні ЕД, оскільки дає можливість викладачеві швидко налагоджувати 

позитивне спілкування й продуктивну взаємодію з здобувачами освіти, 

впливати і переконувати їх, активізувати їхню навчально-пізнавальну  

діяльність.  

Готовність викладачів ЕД до використання СПТ необхідно передбачає 

також сформованість емоційно-вольових якостей особистості, до яких, 

зокрема, відносимо: емоційну стійкість (здатність стримувати свої почуття, 

якщо це потрібно, гальмувати імпульсивні дії, підпорядковувати свої дії й 

поведінку поставленій меті); енергійність (здатність підіймати й підтримувати 

активність до необхідного рівня за допомогою вольових зусиль); здатність до 

саморегуляції (здатність швидко гальмувати, уповільнювати емоції,  почуття, 

дії, що заважають досягненню запланованого результату); працездатність 

(уміння підтримувати інтенсивність роботи на заданому рівні за умов 

виникнення внутрішніх перешкод (втома, хворобливі прояви тощо) шляхом 

допоміжних вольових зусиль); сміливість (здатність до ризику, невілювати 

або гальмувати  прояви фрустрації щодо освітніх інновацій тощо).  

Оскiльки якості особистості не є вродженими влаcтивостями, то 

професійно-особистісні якості, що являють собою cинтез задаткiв і набутих 

властивостей особистості, пiдлягають розвитку в процесi спецiально 

органiзованої пiдготовки викладачів ЕД до використання СПТ. Слід також 

підкреслити, що професійно-особистісні якості викладача взаємопов’язані між 

собою багатозначними відношеннями. 

Крім цього, невід’ємною складовою особистісно-креативного 
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компонента досліджуваної готовності викладачів ЕД є сформованість у них 

стійкої здатності до професійної рефлексії й, на основі цього, активне 

прагнення до професійно-творчого вдосконалення.  

 Здатність до професійної рефлексії передбачає цілісне оцінювання 

самого себе як професіонала (знань, умінь, досвіду, особистісно-професійних 

якостей), результатів і досягнень власної діяльності, аналізу й осмислення 

власних ресурсних можливостей, творчого потенціалу; результативності 

використання ПТ, їх переваг і недоліків, корегування подальшої діяльності в 

контексті застосування ПТ; самооцінювання рівнів власної професійної 

компетентності та майстерності й співвіднесення їх із значущими вимогами до 

професійно-педагогічної діяльності й, на основі цього – постановка завдань 

професійного самовдосконалення. Установка на особистісне й професійно-

творче самовдосконалення забезпечує стійкий цілеспрямований характер 

діяльності викладачів зі свідомого саморозвитку в заданому напрямі. 

Відзначимо, що всі виокремлені компоненти готовності викладачів ЕД 

до використання СПТ є взаємопов’язаними, взаємозумовленими й однаково 

важливими для ефективного здійснення професійно-педагогічної діяльності в 

досліджуваному контексті. 

Схематично структуру досліджуваної готовності та взаємозв’зки між її 

компонентами представлено на рис. 1.1.  

Отже,  підготовка викладачів ЕД до використання СПТ є невід’ємною 

складовою вдосконалення його професіоналізму, спрямованого на підвищення 

ефективності подальшої професійної діяльності, особистісну і професійну 

самореалізацію, подальший розвиток професійно значущих якостей. 

Готовність викладача ЕД до використання  СПТ визначено як стійке 

інтегративне особистісне утворення педагога, що включає професійні мотиви, 

цілі, цінності, загальнонаукові та професійні знання й уміння, особистісні 

якості, що забезпечують ефективне навчання здобувачів вищої освіти 

економічних дисциплін. 
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Викладачеві ЕД необхідно знати суть СПТ, їх педагогічні можливості і 

доцільність у навчальному процесі та специфіку їх застосування під час 

викладання ЕД.  

Структуру  готовності  викладачів ЕД до використання СПТ розглянуто 

як сукупність мотиваційно-ціннісного (педагогічні мотиви і цінності, на які 

викладач орієнтується у своїй професійній діяльності), інтелектуально-

гностичного (педагогічне інноваційне мислення; знання з психології, 

педагогіки вищої школи, методики тощо), операційно-технологічного 

(сукупність практичних умінь для застосування педагогічних технологій); 

особистісно-креативного (сукупність професійно значущих якостей − 

професійна мобільність, комунікативність, креативність тощо)  компонентів. 

У процесі дослідження також дійшли висновку, що професійна 

підготовка викладачів ЕД до використання СПТ має будуватися на основі 

комплексного формування всіх виокремлених компонентів готовності у 

взаємозв’язку, передбачати необхідні для їх формування напрями підготовки 

(психологічного, методичного, самоосвітнього тощо). 

 

1.3. Наукове обґрунтування педагогічних умов підготовки 

викладачів економічних дисциплін 

 

Успішне підготовка викладачів ЕД до використання СПТ можливе лише 

за наявності певних педагогічних умов, визначення яких потребує з’ясування 

суті цього поняття, оскільки в педагогічній науці існують різні підходи до його 

тлумачення. 

У довiдниковій лiтературі  терміном «умови» тлумачиться як 

«сукупніcть факторів, іcтотних обставин, від яких щось залежить, оточення, в 

якому щось відбувається; те, від чого залежить щось iнше (обумовлене), 

iстотний компонент об’єктів (речей, їх станiв, взаємодій), з наявності яких з 

необхiдністю випливає iснування цього явища» [261, с. 827]; як «необхiдна 

обставина, яка уможливлює здiйснення, cтворення, утворення чого-небудь або 
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Рис. 1. Структура готовності викладачів ЕД до використання СПТ 

Мотиваційно-ціннісний компонент: 

▪ професійно-педагогічна спрямованість; мотивація досягнення;  

▪ ціннісне ставлення викладачів до поглиблення педагогічної компетентності щодо 

застосування СПТ;  

▪ установка на опанування СПТ та використання їх у процесі навчання здобувачів вищої 

освіти;  

▪ наявність внутрішніх стимулів до професійного самовдосконалення. 
 

 
 Інтелектуально-гностичний компонент: 

▪ методологічні (знання сучасних концепцій вищої освіти, загальних принципів 

педагогічних явищ і закономірностей тощо);   

▪ загальнотеоретичні (знання цілей, змісту, форм і методів навчання; глибокі професійні 

знання з курсу, навчальної дисципліни, яку викладає педагог); 

▪ методичні (знання основ методики навчання ЕД; практичне володіння методиками 

педагогічного впливу в процесі навчання ЕД); 

▪ організаційно-педагогічні (знання нормативно-законодавчої бази вищої освіти; 

основних положень теорії освітнього менеджменту загалом і теорії управління навчально-

пізнавальної діяльності здобувачів освіти зокрема; знання способів і прийомів організації 

процесу навчання; способів здійснення педагогічної комунікації);  

▪ психологічні (знання основних теорій, законів, понять загальної, вікової та педагогічної 

психології, психологічних особливостей здобувачів вищої освіти різного віку, механізмів 

і суті розумової діяльності, психологічних основ засвоєння знань, уяви, здібностей тощо, 

знання методик вивчення особистості); 

▪ спеціальні: 1) знання теоретичних основ ПТ (їхньої суті, структури, класифікації, 

принципів і особливостей використання, специфіки окремих технологій тощо); 

2) технологічні знання (платформ комп’ютерного навчання інтернет-сервісів, ІКТ, 

способів створення ППЗ (електронних підручників, посібників та інших видів ЕНМК), 

особливостей використання технічних та аудіо, відеозасобів, інтерактивних методів 

проведення занять тощо). 

 

Операційно-технологічний компонент: 

▪ інтелектуальні вміння (аналітичні, прогностичні, дослідницькі, рефлексивні);  

▪ організаторсько-конструктивні вміння (організаційні, проєктивні, інформаційно-

гностичні, інформаційно-технічні та дидактично-мобілізаційні); 

▪ інформаційно-гностичні вміння (гностичні й технічні); 

▪ методичні вміння (дидактичні, стимулювальні); 

▪ комунікативні вміння (установлювати педагогічно доцільні взаємовідносини зі 

студентами, найбільш сприятливі для реалізації поставлених цілей і завдань навчання 

майбутніх фахівців; створювати на занятті доброзичливу, сприятливу атмосферу, 

встановлювати доброзичливі стосунки між колегами й тими, хто навчається, у ситуаціях 

навчальної співпраці, діалогової взаємодії). 

 

Особистісно-креативний компонент: 

особистісно-професійні якості: цілеспрямованість, відповідальність, активність та 

ініціативність, професійна мобільність, креативність, комунікабельність, емоційно-вольові 

якості (емоційна стійкість, витримка, енергійність, наполегливість, здатність до ризику 

тощо), здатність до рефлексії. 
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cприяє чомусь; обставини, особливості реальної дiйсності, за яких 

вiдбувається або здійснюється що-небудь; правила, які iснують або 

вcтановлені в тій чи iншій галузі життя, діяльності, які забезпечують 

нормальну роботу чого-небудь» [66, с. 1295]. 

У словниковій літературі з філософії [381 ‒ 384] зазначається, що 

сукупність конкретних умов певного явища утворює середовище його 

перебігу, від чого залежить дія законів природи й суспільства. Отже, умова як 

одна з категорій детермінізму утворює «момент загального діалектичного 

взаємозв’язку» [381, с. 497-498] і на відміну від причини, що породжує те чи 

інше явище, умова складає обстановку, середовище, в яких це явище виникає, 

існує й розвивається. 

Слід підкреслити, що умова – це не лише те, що впливає на речі, явища 

процеси, але й те, без чого не може бути речі, явища як таких, без чого 

неможлива успішність перебігу що служить передумовою, основою її 

виникнення. 

У галузі дидактики вищої школи до педагогічних відносяться ті умови, 

які свідомо створюються в навчальному процесі й які повинні забезпечувати 

найбільш ефективне формування й перебіг процесу навчання.  

А. Литвин дає визначення педагогічних умов як комплексу спеціально 

спроектованих генеральних (стрижневих, системотворних) чинників впливу 

на зовнішні та внутрішні обставини освітнього процесу та/або особистісні 

параметри його учасників, які забезпечують цілісність навчання й виховання 

в інформаційно-освітньому середовищі закладу освіти відповідно до вимог 

суспільства [212].  

Нам також імпонує визначення В. Андреєва, який розглядає педагогічні 

умови як обставини процесу навчання, які є результатом цілеспрямованого 

відбору, конструювання и використання елементів змісту, методів, технологій, 

а також організаційних форм навчання для досягнення дидактичних цілей [11]. 

М. Грабар і К. Краснянська, надаючи педагогічним умовам особливого 

значення, розглядають цей феномен як «сукупність заходів, спрямованих на 
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поетапне моделювання й ефективне функціонування підготовки вчителів до 

управління навчально-виховним процесом» [84, с. 47].  

Згідно з класифікацією Т. Гончаренко, педагогічні умови поділяють на:  

– об’єктивні  ‒ умови, що забезпечують функціонування педагогічної 

(освітньої) системи, охоплюють нормативно-правову базу сфери освіти, 

засоби інформації тощо і виступають як одна з причин, що спонукає учасників 

освіти до адекватних проявів себе в ній;  

– суб’єктивні – умови, які впливають на функціонування і розвиток 

педагогічної системи. та  відображають потенціали учасників педагогічної 

діяльності, рівень узгодженості їхніх дій, міру особистісної значущості, 

цільових пріоритетів тих, хто навчається;  

– загальні ‒ умови, що сприяють функціонуванню і розвитку 

педагогічної системи (культурні, соціальні, національні, економічні, 

географічні та ін.);  

– специфічні – педагогічні умови, які передбачають урахування 

особливостей соціально-демографічного складу тих, кого навчають, 

місцезнаходження освітньої установи, матеріальні можливості освітньої 

установи, устаткування освітнього процесу, виховні можливості 

навколишнього середовища [80, с. 107–108].  

Аналіз праць більшості вчених, дає можливіcть констатувати, що 

педагогiчні умови формування готовності до професiйної діяльності педагогів 

акумулюють у собі суть педагогiчної дiяльності і за певних обставинах є 

оптимальними для забезпечення якості освітнього процесу. 

 Узагальнюючи вище зазначене,  у нашому дослідженні виходимо з того, 

що педагогічні умови підготовки викладачів ЕД до використання СПТ ‒ це 

взаємопов’язана сукупність внутрiшніх параметрів і зовнiшніх характеристик 

функцiонування досліджуваного процесу, що забезпечує його високу 

результативнiсть і відповідає психолого-педагогічним критеріям 

оптимальності. 
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Поділяємо думку вчених [18; 26], що проблема професійно-педагогічної 

підготовки викладачів ЗВО, у тому числі до використання СПТ, не 

вирішується на системному рівні, а окремі наявні роботи носять вузько 

методичний характер.  

Досить часто розробка змісту професійно-педагогічної підготовки 

викладачів ЗВО, її науково-методичне забезпечення здійснюються на 

емпіричному рівні (на основі сформованого досвіду, інтуїції тощо), без 

необхідних вихідних теоретичних положень і методологічних концепцій до 

підвищення професійного рівня викладачів ЗВО, у тому числі до використання 

педагогами ПТ у процесі навчання  [146]. Таке становище дослідники [122; 

142; 143; 257 та ін] пояснюють досить поширеним помилковим уявленням про 

те, що можна обійтися без розроблення і впровадження науково-методичного 

забезпечення процесу  підготовки й підвищення професіоналізму  

викладацького корпусу. Методологічні прорахунки, допущені в підвищенні 

професійної компетентності науково-педагогічних кадрів у ЗВО, негативно 

позначаються на рівні професіоналізму викладачів, у тому числі викладачів 

ЕД.  

На разі суттєвих змін різні аспекти підвищення професіоналізму 

викладачів сучасних ЗВО, у тому числі в напрямі набуття готовності педагогів 

до використання СПТ, а саме: 1) зміни ролі викладача – від транслятора знань 

і способів діяльності до організатора, менеджера освітнього процесу, 

проектування індивідуальної траєкторії особистісного самовдосконалення; 

2) зміни в підході викладачів до цілепокладання – здатність до самостійної 

постановки власної ієрархії професійно-педагогічних цілей і набуття 

внутрішньо-мотиваційних ціннісних орієнтацій, спрямованих на професійне 

самовдосконалення упродовж упродовж усього життя залежно від нових 

вимог до професійної освіти; 3) розширення використання СПТ, у тому числі 

ІКТ, у викладанні навчальних дисциплін; 4) застосування науково-

обґрунтованого інноваційного методичного забезпечення підвищення 
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професіоналізму викладачів, створення для цього необхідних педагогічних 

умов. 

З огляду на вищезазначене, вважаємо необхідним для обґрунтування 

умов розв’язання порушеної проблеми визначити методологічне підґрунтя 

процесу підготовки викладачів ЕД до використання СПТ.  

На підставі вивчення наукової літератури було визначено провідні 

концептуальні підходи, які дають можливість цілісно і системно здійснювати 

підготовку викладачів ЕД до використання СПТ. Тож методологічну основу 

нашого дослідження склали такі концептуальні підходи: системний, 

компетентнісний, технологічний, інноваційний, особистісно-діяльнісний, 

акмеологічний, які визначають мету, зміст, науково-методичне забезпечення 

та умови досліджуваного феномену. 

Звернення до системного підходу зумовлене тим, що такий підхід 

сприяє виробленню ефективної стратегії розв’язання досліджуваної проблеми, 

оскільки забезпечує широку пізнавальну реальність у дослідженні об’єкта; 

орiєнтує на розкриття цілiсності об’єкту дослідження та механiзмів, що його 

забезпечують; розуміння можливості розчленовувати складний об’єкт на 

підпорядковані підструктури на основі виділення «одиниці» аналізу; на 

виявлення рiзних типiв зв’язків підструктур і елементів складного об’єкта та 

зведення їх в єдину теоретичну модель [138]. 

Системний підхід як спосіб наукового пізнання орієнтований на цілісне 

уявлення про підготовку викладачів ЕД до використання СПТ та передбачає 

вивчення способів взаємозв’язку, взаємодії компонентів означеної підготовки 

для визначення умов її ефективності. Проте аналіз широкого діапазону 

наукових праць з різних напрямів і аспектів підготовки викладачів дає 

підстави свідчити, що проблеми підготовки викладачів ЕД до використання 

СПТ практично не досліджені на системному рівні, а окремі наявні роботи 

носять вузько методичний характер [18;  26; 195, 188  та ін.].  

З огляду на вищезазначене, системний підхід дає можливість розглядати 

процес підготовки викладачів ЕД до використання СПТ як cкладну динамiчну 
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cистему, визначити оcобливості її cкладових, пiзнати характер й механiзми 

зв’язків між ними і на цій  оcнові вибудувати модель  науково-методичного 

забезпечення досліджуваного феномену та визначити умови ефективності 

його реалізації, що сприятиме оптимальному досягненню запланованого 

результату, адже дає можливість розглядати досліджувати зазначений процес 

в єдності його структурних і функціональних  компонентів (суб’єкти системи 

(викладач, студент, керівники ЗВО та його підрозділів; працівники 

методичних центрів, бібліотеки та ін.); мета системи; взаємодія і взаємини усіх 

структурних підсистем; зміст функціонування системи та навчально-

методичний інструментарій (форми, методи, засоби), який його забезпечує); 

розроблення і впровадження технологічного і технічного забезпечення 

системи).  

Отже, у контексті застосування системного підходу підготовку 

викладачів ЕД до використання СПТ розглядаємо як безперервний і системний 

процес.  

Уважаємо, що для забезпечення процесу підготовки викладачів ЕД до 

використання СПТ доцільно звернутися до  компетентнісного підходу, адже 

він є ключовим у сучасній професійно-освітній парадигмі. Саме 

компетентність є важливішим показником професіоналізму, готовності 

фахівця до здійснення різних видів професійної діяльності, утому числі 

використання ПТ. Компетентісний підхід до професійної освіти відповідає як 

соціальним очікуванням у сфері професійної освіти, так й інтересам учасників 

освітнього процесу. 

Уважаємо, що переваги компетентісного підходу полягає в тому, що 

саме наявність сформованих компетентностей дозволяє викладачеві ЕД 

практично оперувати здобутими знанням, навичками, досвідом щодо 

використання СПТ, застосовувати їх у процесі навчання [152].  

Під компетентісним підходом у контексті нашого дослідження 

розуміємо єдину систему визначення цілей, відбору змісту, організаційного, 

технологічного і технічного забезпечення підготовки викладачів ЕД до 
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використання СПТ на основі виділення сукупності компетентностей і 

відповідних до них теоретичних і практичних компетенцій (знань, умінь, 

навичок, особистісних якостей), що сприятимуть підвищенню рівня 

професіоналізму педагогів у цілому і результативності застосування ними 

СПТ зокрема. 

  Компетентнісний підхід виступає не тільки засобом оновлення змісту 

підготовки викладачів ЕД, але й механізмом його приведення у відповідність 

до загальної мети і завдань професійної діяльності викладачів у ЗВО. 

Зазначений підхід вносить cутнісні корективи в організацію досліджуваного 

нами процесу, підcилює його як практико-орієнтовну cкладову. 

Основним завданням компетентнісного підходу в контексті нашого 

дослідження є формування у викладачів ЕД готовності до використання СПТ 

як професійної якості, яка інтегрує в собі низку відповідних компетентностей, 

які забезпечують ефективність упровадження в освітній процес освітнього 

закладу СПТ . 

Важливо, що в контексті нашого дослідження компетентнісний підхід 

дає можливість: 

– визначити номенклатуру найбільш значущих психолого-

педагогічних, методичних, «технологічних» знань, умінь, особистісних 

якостей, що складають зміст структури готовності викладача ЕД до 

використання СПТ; 

– визначити головні орієнтири у конструюванні та реалізації змісту 

підготовки викладача ЕД до використання СПТ; 

– на основі визначення сукупності професійних компетентностей, 

необхідних для результативного використання викладачами ЕД СПТ і на цій 

основі більш чітко і виважено діагностувати зміни в рівнях сформованості  

досліджуваної професійно-педагогічної готовності.  

На сьогодні у сфері професійної освіти загалом, та у викладанні ЕД 

зокрема, створено освітні стандарти та узгоджено показники рівнів 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, розроблено їх моніторинг, 
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відпрацьовано способи використання дидактичних засобів і ТЗН. Тому можна 

правомірним і доцільним є запровадження технологічного підходу в освітній 

процес [200]. 

М. Кларін визначає технологiчний підхід як «cоцiально-інженерну 

ідеологiю» у педагогіці, вiдповідно до якої освітній процес виступає як 

«повністю cконструйований процеc із жорстко планованими, фікcованими 

результатами» [153, с. 21]. Такий підхід спрямований на досягнення 

здобувачами освіти заданих еталонних результатів на рівні гарантованого 

стандарту. 

У цілому можна погодитися з В. Гузєєвим, на думку якого ознаками   

технологічного   підходу   в   навчальному   процесі є наявність: 1) певного 

уявлення щодо запланованих результатів навчання; 2) засобів діагностики 

поточного стану здобувачів освіти; 3) набору моделей навчання; 4) критеріїв 

вибору оптимальної моделі для конкретних умов навчання [90; 91].  

Повною мірою погоджуємося з ученими [153; 200; 307 та ін.], які 

наголошують на тому, що за технологічним підходом основна увага має 

концентруватися не стільки на засобах викладання й учіння (у тому числі 

ТЗН), скільки на системній організації освітнього процесу.  

Водночас, як слушно зазначає Г. Селевко [323; 324], будь-яка технологія 

є системою, проте не будь-яка педагогічна система є технологією. Відмінність 

педагогічних технологій від педагогічних систем загалом зумовлюється 

різним обсягом їх змістових компонентів. Із цього приводу В. Беспалько 

слушно зазначає: якщо в педагогiчній cистемі «проглядаються» її загальні й 

часткові цілі функціонування, завдання та їх технологiчні рiшення, то 

педагогiчна технологія, здебiльшого, вирiшує конкретне завдання 

педагогiчної системи на визначеному рiвні оптимальноcті й результативноcті 

[38]. 

Інноваційний підхід передбачає спрямування професійно-педагогічної 

підготовки викладачів ЕД у досліджуваному напрямі на розвиток і 
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вдосконалення інноваційних властивостей особистості педагогів, формування 

готовності  них до проектування та реалізації інноваційних ПТ. 

Інноваційний підхід  до підготовки викладачів ЕД до використання СПТ 

вимагає оволодіння педагогами знаннями і вміннями щодо інноваційної 

діяльності в цілому й використання інноваційних ПТ зокрема, дотримання 

сучасних вимог до відбору та подачі навчального матеріалу, а також особливої 

змістової побудови як процесу зазначеної підготовки, так і процесу навчання 

майбутніх фахівців, що мають здійснюватися як інноваційні процеси: від 

етапу генерування нових ідей, прогнозування результатів до етапу їх 

впровадження та популяризації. Принципово інші вимоги висуваються й до 

змісту навчального матеріалу та форм його подачі [23]. 

 Високопрофесійний викладач сучасного ЗВО має володіти високим 

рівнем креативності й інноваційності, що характеризується здатністю до 

засвоєння нових альтернативних стилів поведінки і своєчасного звільнення від 

стереотипів та звичних дій, що виявилися недостатньо ефективними [302]. 

Змісту технологічної підготовки викладачів ЕД до використання СПТ із 

позиції інноваційного підходу має бути притаманна проблемність, гнучкість, 

варіативність. Вагомою вимогою до забезпечення вказаної підготовки є 

використання інноваційних ПТ, у тому числі сучасних ІКТ.  

Важливість урахування особистісно-діяльнісного підходу в процесі 

підготовки викладачів до використання СТП обґрунтовуємо тим, що 

особистісний і діяльнісний аспекти утворюють нерозривну, єдину інтеграцію, 

спрямовану на саморух, самовдосконалення і забезпечує в підсумковому 

результаті можливість професійної самореалізації особистості педагога на 

високому рівні.  

Особистісно-діяльнісний підхід передбачає ціннісне ставлення до 

діяльності, реалізацію ресурсних можливостей особистості; включенням 

професійно-особистісного досвіду [303]. 

Психологи (Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та інші) акцентують 

увагу на тому, що діяльності людини є свідомою й цілеспрямованою. У ній та 
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через неї фахівець реалізує свої цілі, об’єктивує задуми в перетворюваній ним 

професійній діяльності. Тож саме в діяльності та через діяльність викладач 

самореалізується як суб’єкт (у своєму ставленні до об’єктів ним створених) та 

як особистість (у своєму ставленні до інших людей, на яких він впливає своєю 

діяльністю і з якими він через неї вступає в контакт) [303].  

Особистісно-діяльнісний підхід дає можливість урахувати особистісно-

індивідуальні особливості викладача для розробки індивідуальної освітньої 

траєкторії в процесі професійного вдосконалення загалом і оволодіння 

готовністю використовувати СПТ зокрема.  Зазначений підхід забезпечує 

активність викладача  в процесі професійного зростання, що в контексті  

розв’язання досліджуваної проблеми набуває особливого значення, адже підготовка 

викладачів ЕД до використання ПТ потребує не лише засвоєння відповідних 

професійних знань, умінь, цінностей тощо, а й активне присвоєння їх і втілення в 

професійно-педагогічній діяльності.  

Отже, за умови особистісно-діяльнісного підходу забезпечується активна 

позиція викладачів ЕД у процесі оволодіння ними готовністю до використання 

СПТ.   

Акмеологічний підхід дозволяє забезпечити вищий рівень у будь-якій 

галузі діяльності зрілих людей. Саме такий підхід є одним з найефективніших 

сучасних концептуальних підходів, який дає можливість цілеспрямовано й 

комплексно вирішувати актуальні завдання, що постають перед сучасною 

освітою. 

Дослідженню проблеми реалізації акмеологічного підходу як умови 

підвищення професіоналізму  фахівців присвятили свої наукові праці 

В. Вакуленко [58], О. Гречаник [85], А. Деркач [99], В. Зазикін [119], 

Л. Коростильова [180], Н. Кузьміна [189; 191], А. Маркова [226], 

С. Пальчевський [272], Л. Рибалко [315] та багато інших науковців.  

Теоретичні засади акмеологічного підходу розробляється в межах 

акмеології (від грец. «akme» – вершина) – наука про закономірності розвитку 

людини й можливості її творчої самореалізації на шляху досягнення вершин 
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професіоналізму [4; 5].  

Предметом педагогічної акмеології є саморозвиток суб’єктів 

педагогічного процесу в ході освітньої діяльності з метою підготовки до 

самовизначення й професійного становлення, а також об’єктивні й суб’єктивні 

чинники, які сприяють і перешкоджають досягненню вершин професіоналізму 

та закономірності організації навчання професіоналізму майбутніх фахівців 

[272, 315]. Отже, акмеологічний підхід до підготовки педагога (у нашому 

випадку викладача ЕД до використання СПТ ) передбачає формування зрілої 

особистості-професіонала, яка прогресивно розвивається та самореалізується 

в професійних досягненнях [4; 5; 85; 189; 226; 315 та ін.]. Зрілість розуміємо 

як інтегровану характеристику цілісного розвитку викладача на певному етапі 

його професійного зростання.  

Акмеологічний підхід становить систему принципів, прийомів і методів 

наукового дослідження, які дозволяють вивчати й вирішувати акмеологічні (як 

теоретичні, так і практичні) проблеми й завдання, спрямовувати педагогічні 

впливи на розвиток творчих здібностей фахівців, підвищення їхньої мотивації 

в досягненні успіхів у професійній діяльності, вироблення ціннісної орієнтації 

на постійний висхідний професійний саморозвиток і самовдосконалення [58; 

99; 191]. 

Як зазначає А. Деркач, «… акмеологія виступає, насамперед, як наука 

про професіоналізм» [99]. Тож ключовою категорією акмеологічного підходу 

в контексті нашого дослідження є професіоналізм як характеристики 

викладача, що засвідчує високий рівень фахових і психолого-педагогічних 

знань і вмінь, розвиток його інтелектуальних, професійно значущих якостей, 

високий рівень креативності, високий рівень домагань, мотиваційну сферу й 

ціннісні орієнтації, спрямовані на професійне зростання й досягнення акме 

[99; 85; 226 та ін.]. 

До важливих якостей і вмінь професіонала, які забезпечують високу 

стабільність та ефективність діяльності, В. Зазикін [119] відносить такі, як: 
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розвинуту антиципацію, високий рівень саморегуляції, уміння приймати 

рішення, сталу образну сферу та інші якості. 

А. Маркова, виокремлюючи психологічні характеристики 

професіонала, внутрішньо орієнтованого на досягнення акме в 

професіональному розвитку,  акцентує увагу на таких якостях: усвідомлене 

бажання або необхідності забезпечення висхідного характеру поступового 

психічного розвитку, багатовершинності свого психічного розвитку; 

усвідомлення ознак психічного стану акме, що стимулює мобілізацію власних 

психічних ресурсів; розуміння того, що досягнення кожної вершини в 

суб’єктному та професійному розвитку відкриває перед людиною все 

можливості, що пов’язане зі зростанням рівня домагань, зростаючою 

впевненістю у своїх силах [226; 227].  

А. Маркова слушно зазначає, що вищенаведені якості особистості 

пов’язані з наявністю cвоєрідної акме-спрямованої мотивації, яка міcтить в 

собі мотивацiю досягнення, мотивацiю самореалізації, мотивацiю відноcної 

автономноcті й незалежноcті окремої особистості в процесі саморозвитку, 

мотивацію посилення самобутності й неповторності індивідуального 

розвитку, мотивацію творчого внеску в професійну діяльність [227].  

У контексті нашого дослідження є конструктивними положення, 

сформульовані А. Марковою: специфічна акме-мотивація стимулює й акме-

здібності як уміння будувати й реалізовувати індивідуальну стратегію свого 

поступового висхідного професійного й особистісного розвитку; постійно 

ускладнюючи завдання саморозвитку, домагатися здійснення високо 

продуктивної діяльності, найбільш повної самореалізації своїх професійно-

особистісних здібностей [226]. 

Аналіз наукової літератури (О. Гречаник [85], А. Маркова [227], 

Л. Рибалко [315] та ін.) дає підстави дійти висновку: досягнення професійного 

акме педагога залежить від розвитку продуктивної «Я»-концепції 

(самопізнання, самосприйняття, рефлексія, самоідентифікація, 

самовизначення, самообмеження). При цьому слід пам’ятати, що переведення 
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потенційних можливостей в актуальні необхідно вимагає власних зусиль. Як 

слушно зауважує Л. Рибалко, самовдосконаленню, досягненню стану 

самозабезпечення у педагогічній діяльності (оптимуму) сприяють 

самопрогнозування, самоорганізація, самоменеджмент (самоуправління). 

Реалізація зазначених процесів реалізуються передбачає здійснення 

самомоніторингу, самокоригування, саморегуляції, самоконтролю, 

самооцінювання [314, с.16]. 

Уважаємо, що врахування положень акмеологічного підходу позитивно 

впливає на пізнання і розкриття викладача як власного потенціалу, так і 

потенційних можливостей в процесі професійного вдосконалення; усунення 

перешкод, які заважають саморуху педагога до професійного акме.  

Отже, із позиції акмеологічного підходу ефективність підготовки 

викладача ЕД до використання СПТ забезпечується розвитком процесів 

самості, стимулюванням досягнення акме, формуванням пофесійно-

педагогічної компетентності, педагогічної майстерності, які інтегруються в 

понятті «готовність до професійної діяльності». 

Отже, що в основу визначення і обґрунтування педагогічних умов 

підготовки викладачів ЕД до використання СПТ нами покладено концепцію, 

яка побудована на інтеграції системного, компетентнісного, технологічного, 

акмеологічного, особистісно-діяльнісного та інноваційного підходів. 

Першою умовою підготовки викладачів ЕД до використання СПТ 

визначено: поглиблення професійно-педагогічної спрямованості викладачів ЕД  

(ціннісне ставлення до професійно-педагогічної діяльності, усвідомлення 

значущості СПТ для забезпечення якості викладання ЕД, соціально-

професійні мотиви, мотивація досягнення успіху, професійно-пізнавальний 

інтерес тощо) та стимулювання їх до професійного самовдосконалення. 

Обґрунтовуючи першу умову, виходили з того, що (як  було доведено 

доведено в П. 1.2.)  професійно-педагогічна спрямованість викладачів будь-

якого фаху  як сукупність їхніх стійких мотивів, які  обумовлюють внутрішні 

потреби в активізації власного особистісного професійного становлення й 
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розвитку, спрямованих на досягнення успіху в  професійній діяльності, 

виступає передумовою і запорукою успішності підготовки викладача ЕД до 

використання СПТ та самовдосконалення в зазначеному векторі професійно-

педагогічної діяльності.   

Вищезазначене дає підстави стверджувати,  що для підготовки 

викладачів ЕД до використаня СПТ потребує, передусім, 

формування/поглиблення професійно-педагогічної спрямованості 

викладацької діяльності (ціннісне ставлення до професійно-педагогічної 

діяльності, прагнення до оволодіння й застосування в освітньому процесі СПТ, 

професійний інтерес, мотивація досягнення тощо) та стимулювання 

викладачів до професійного самовдосконалення. 

Воднораз отримані дані пілотажного дослідження дає підстави 

стверджувати, що в процесі здійснення професійної діяльності, викладачі ЕД 

(особливо у вишах непедагогічного профілю) головну увагу приділяють 

поглибленню фахових знань, недостатньо або практично ігноруючи  

підвищення педагогічної компетентності, уважаючи педагогічну складову 

їхнього професіоналізму як другорядну.  Тож сформованість педагогічної 

спрямованості в значної частини викладачів знаходиться на досить низькому 

рівні.  

Професійно-пізнавальні потреби, позитивна мотивація зазвичай не 

виникають самі по собі [81; 85; 371 та ін.], їх виникнення зазвичай вимагає 

постійних зовнішніх стимулювальних впливів.  

На підставі вивчення наукових праць А. Алексюка [7], Ю. Бабанського 

[28], О. Гречаник  [85], В. Ільїна [132], Г. Костюка [181], В. Лозової [206; 214] 

та інших, дійшли висновку, що стимулювання позитивно впливає на 

формування будь-якої якості особистості викладача й через зовнішнє 

спонукання дає можливість орієнтувати мотиваційно-ціннісну сферу 

особистості.  Стимулювання в змозі захопити фахівців, пробудити в них 

бажання віднайти, особисто відчути свої внутрішні сили й творчий потенціал, 
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спрямувати власні зусилля у необхідномупевному напрямі професійного 

зростання. 

Отже, для формування і поглиблення педагогічної спрямованості в 

процесі підготовки викладачів ЕД до використання СПТ, на нашу думку, 

особливу увагу слід приділяти стимулювальним заходам.  

Проблема педагогічного стимулювання завжди була предметом пильної 

уваги  вчених: О. Акімової [2], Н. Волкова [73], Д. Гончарова [81], Л. Гордіна 

[83], В. Гриньової [88], В. Ільїна [132], П. Каптєрєва [148], Г. Костюка [181], 

В. Лозової [313], Н. Лосєвої [216], В. Шумана [422] та ін.). Вихідні 

концептуальні положення професійного самовдосконалення освітян закладено 

в законах України «Про вищу освіту» [121]», у «Білій книзі національної освіти 

України» [44]. 

Поняття «стимул» розглядаємо як засоби, «під впливом яких потреби, 

вiдображені у свiдомості особиcтості у формі iнтересiв, запитів, бажань, цілей, 

визначають мотиви поведiнки та дiяльності, направленіcть 

миcлення» [2, с. 25]. 

Стимулювання в педагогічній науці тлумачиться переважно як 

збудження людини до посиленої діяльності, своєрідний поштовх [274], як 

спонукання особистості до активної діяльності [79], як поштовх до конкретних 

дій [296]), як надання поштовху, імпульсу думці, почуттю, дії [275]; як 

свідоме, цілеспрямоване використання з метою всебічного та гармонійного 

розвитку особистості об’єктивно властивих суспільству матеріальних та 

ідеальних, зовнішніх і внутрішніх стимулів [83]. 

У психології стимулювання розглядається як вплив, який зумовлює 

динаміку психічних станів індивіда та відноситься до них як причина до 

наслідку. Як доведено багатьма дослідниками, стимул виникає, як правило, під 

зовнішнім або внутрішнім впливом, що викликає в рецепторі збуджувальний 

процес, як засіб, який збуджує людину до посиленої діяльності, своєрідний 

зовнішній поштовх, сила якого зростає залежно від його суспільного значення 

[3; 8; 215; 222; 248; 287 та ін.]. 
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У науковій літературі розглядаються різні види стимулювання. Так, 

В. Шуман залежно від характеру впливу на людину та етапу використання 

стимулювальних засобів виділяє такі види [422]: 

▪ безпосереднє стимулювання, яке спрямоване на постійне спонукання 

до активної діяльності людини (заохочення, успіх, переконання тощо); 

▪ опосередковане cтимулювання, що пов’язане з поcиленням уваги до 

зовнiшньої діяльності, а через неї вже вiдбувається вплив на внутрiшню 

(змагання, оcуд, погроза тощо); 

▪ перспективне cтимулювання, яке пов’язане з реалiзацією реальних 

цiлей дiяльності в майбутньому. 

Т. Кирпиченюк запропонувала класифікувати стимули за джерелом їх 

виникнення [354, с. 103]: 

• стимули, джерелом яких є зміст діяльності (новизна матеріалу, 

складність, практична значущість тощо); 

• стимули, які пов’язані з процесом діяльності (проблемність 

викладання, самоосвітня діяльність тощо); 

• стимули, що виникають у характері відносин між викладачем і 

керівництвом закладу освіти. 

Залежно від результату впливу на особистість учені (Б. Ананьєва [8], 

Г. Щукіна [277] та ін.]) розподіляють стимули на позитивні та негативні 

(антистимули). Якщо в педагогів підвищується інтерес, бажання, прагнення 

до вдосконалення власного професіоналізму та власні результати їх 

задовольняють, то стимул є позитивним. В іншому разі, коли виникають 

негативні відчуття й емоції, то можна говорити про негативність впливу, тобто 

антистимул. 

Виникнення антистимулів, за  Г. Щукіною, зумовлюється діями, які 

пов’язані: 

– із порушенням вимог педагогічної етики (нелюбов, неповага, 

приниження з боку адміністрації тощо). У такому разі антистимули 

безпосередньо впливають на емоційно-чуттєвий стан педагога; 
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– із процесом підвищення власного професійного рівня (нудьга, 

бідність методів і прийомів викладання, недооцінювання власних професійних 

якостей). У такому випадку відбувається негативний вплив безпосередньо на 

процес професійного самовдосконалення педагога [277]. 

Цінними для обґрунтування першої умови успішної підготовки 

викладачів ЕД до використання СПТ є такі теоретичні положення, [85; 361]: 

1) стимули,  які є найважливішими факторами у формуванні позитивної 

мотивації до безперервного професійного самовдосконалення, активізують 

внутрішні сили розвитку й самоосвітньої діяльності педагога, виступають як 

безпосередні спонукальні чинники життєдіяльності особистості; 

2) спонукальна дія стимулу стає реальною, якщо вона сприймається 

свідомістю й емоційно-вольовою сферою особистості та правильно 

(адекватно) оцінюється нею. Саме в такому випадку стимули впливають на 

формування мотиваційної сфери викладача, його професійно-педагогічної 

спрямованості;  

3) ефективність педагогiчного стимулювання значною мірою залежить 

від індивiдуалізації й диференціації стимулів, від того, наскільки точно вони 

зорiєнтовані на індивiдуально-психологiчні особливості внутрiшнього світу 

педагога; 

4) зовнішні впливи можуть особистістю не сприйматися: один і той же 

стимул в одному випадку буде стимулювати педагога, в іншому – залишиться 

лише потенційним фактором; 

5) при виборі стимулювальних заходів слід ураховувати вікові та 

психологічні особливості педагога, адже з віком більшої значущості, 

наприклад, набувають стимули, які викликають прагнення одержати 

схвалення оточуючих і зберегти свій професійний статус. 

У працях учених та офіційних документах наголошується на тому, що 

сучасній системі освіти потрібен педагог інноваційного типу, який прагне до 

постійного самовдосконалення, цікавиться педагогічними новинками, 

розробляє новітні формм, методи, технології й упроваджує їх у освітній 
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процес. Згідно з інноваційним підходом, викладачів у процесі досліджуваної 

підготовки слід заохочувати до творчої, пошукової діяльності, заохочувати 

самостійність, ініціативність, активність викладачів у процесі підготовки їх до 

використання СПТ, підтримувати в них мотивацію досягнення, спонукати до 

рефлексії. Для цього можна застосовувати різні способи симулювання: 

демонстрація сенсу і значущості у контексті сучасних викликів; 

– привнесення ціннісного аспекту у процес професійного 

вдосконалення в цілому та підготовку до використання СПТ зокрема; 

– залучення до  виконання творчих освітніх проектів; 

– застосування заохочувальних заходів (відзначення особистих 

досягнень викладачів, матеріальні і нематеріальні винагороди тощо).  

Л. Сущенко [361] запропонувала систему стимулів професійного 

розвитку педагога, серед яких у контексті нашого дослідження важливе 

значення мають такі:  

▪ морально-рефлексивні (ціннісно-орієнтаційні): професійний ідеал; 

приклад колег; усвідомлення цінності та сенсу професійного 

самовдосконалення тощо; 

▪ суспільно-професійні стимули: cуспільна думка; змагання; опора на 

досвiд колег; побудова системи доброзичливих, взаємовідповідальних 

вiдносин у процесі спiвтворчості; 

▪ стимули професійної продуктивно-творчої діяльності: диcкусії; 

конференцiї; рольові, дiлові ігри; тренiнг спiлкування; створення ситуацiй 

уiпіху; дослідно-експериментальна робота тощо; 

▪ аутостимуляція: cамопрограмування; самопiзнання; 

самопроектування тощо. 

У контексті акмеологічного підходу важливу роль у підготовці 

викладачів ЕД до використання СПТ відіграє стимулювання педагогів до 

професійного самовдосконалення, адже воно зумовлює випереджувальне 

віддзеркалення у свідомості викладача тих дій і вчинків, які він збирається 

зробити у процесі професійного зростання, визначення тих рис і якостей, які 
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він припускає виробити в собі для підвищення рівня  викладацької діяльності 

в цілому та готовності до використання СПТ зокрема. Викладач має  критично 

ставитися до себе в професійній діяльності, перебувати в постійному процесі 

професійного самовдосконалення на основі самопізнання, самовдосконалення 

та самоактуалізації., а в продуктах своєї педагогічної діяльності створювати 

значущий для всіх результат, що відкриває нові перспективи розвитку як для 

себе, так і для людей, які її оточують. Отже, самовдосконалення відкриває нові 

перспективи власного професійного розвитку й саморозвитку. 

У процесі дослідження встановлено, що виробленню потреби в 

професійному самовдосконаленні сприяє  створення  такого  освітнього 

середовища, яке захоплює та пробуджує у викладачів бажання віднайти, 

особисто відчути свої внутрішні сили й ресурси, створити умови для 

успішного професійно-педагогічного саморозвитку.  

Отже, стимулювання викладачів ЕД до оволодіння теорією і практикою 

використання СПТ, професійного самовдосконалення є важливою умовою 

практичного розв’язання проблеми нашого дослідження.  

Як свідчать результати проведеного пілотажного дослідження сучасний 

стан теоретичної і практичної професійно-педагогічної підготовки викладачів 

ЕД до застосування СПТ є недостатнім, що проявляється у невідповідності 

змісту і методів здійснення освітнього процесу сучасним викликам. 

Аналіз опитування викладачів ЕД  у ЗВО різних профілів (усього 

опитано 135 осіб) засвідчив, що значна кількість викладачів (74 %) 

недостатньо обізнані щодо суті, дидактичних можливостей багатьох СПТ, не 

можуть повною мірою зробити їх аналіз, зпрогнозувати наслідки їх 

застосування в навчальному ппоцесі, не володіють достатньою мірою 

методиками й техніками застосування СПТ, недостатньо володіють 

психолого-педагогічними знаннями тощо. Також з’ясовано, що значна частина 

викладачів ЕД, недостатньо усвідомлюючи значущість педагогічної 

компетентності для успішного здійснення професійної діяльності,  у тому 

числі для ефективного застосування СПТ, не приділяють необхідної уваги 
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системному і систематичному вдосконаленню педагогічних знань та навичок, 

надаючи перевагу підвищенню професійної кваліфікації з фаху. Це 

призводить до того, що значна частина викладачів  ЕД не володіють 

професійно-педагогічною компетентністю щодо використання СПТ на  

високому і достатньому рівнях.  

Водночас слід ураховувати те, що знання фахівця потребують 

постійного оновлення. Зарубіжними авторами [445; 446; 450; 452] доведено, 

що після 5-7 років по закінченню ЗВО (через застарілість отриманих знань та 

внаслідок появи нової фахової інформації, нових технологій тощо) 

компетентність фахівця знижується на 50 %. З огляду на це, вельми важливо 

викладачеві підвищувати професійно-педагогічну компетентність з певною 

періодичністю, при цьому важливо, щоб програми підвищення педагогічної 

кваліфікації були укладені з урахуванням сучасних вимог економічної освіти. 

У процесі опитування автором також було виявлено низку чинників, 

перешкоджаючих повноцінному впровадженню СПТ, серед яких, насамперед, 

консерватизм, психологічні бар'єри та непідготовленість науково-

педагогічних кадрів до використання СПТ, недостатня вмотивованість до 

професійного вдосконалення в цьому напрямі; недостатнє технологічне й 

науково-методичне забезпечення впровадження СПТ у викладанні окремих 

ЕД відповідно до напряму підготовки й спеціалізації майбутніх фахівців. 

Також гальмувальним чинником є інерційність системи освіти до нововведень 

[92;  285; 302].  

Аналіз наукової літератури (О. Гречаник [85], А. Деркач [99], 

О. Дубасенюк [107], М. Згурська [122], А. Маркова [226] та ін.) дає підстави 

стверджувати про необхідність поглиблення професійно-педагогічної 

компетентності викладачів (знань, умінь, досвіду, особистісних якостей) щодо 

застосування педагогічних технологій на основі вивчення передового 

педагогічного досвіду, удосконалення відомих технологій за допомогою 

інноваційних форм, методів, засобів, упровадження в освітній процес 
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педагогічних інновацій, що відповідають сучаснихм вимогам до економічної 

освіти.  

Професійну компетентність розглядаємо як складне індивідуально-

психологічне утворення викладача, що інтегрує в собі теоретичні знання, 

практичні вміння й досвід професійної діяльності та значущі професійно-

особистісні властивості, які зумовлюють виконання професійної діяльності на 

високому рівні.  

Професійна компетентність як здатність суб’єкта праці до виконання 

завдань і обов’язків діяльності є мірою  й основним критерієм відповідності 

педагога вимогам професійної діяльності. Не випадково в сучасній науковій 

психолого-педагогічній літературі готовність на високому професійному рівні 

виконувати свої посадові та фахові обов’язки відповідно до сучасних 

теоретичних та практичних надбань і досвіду, наближених до світових вимог 

та стандартів визначається, передусім, з позиції компетентнісного підходу, 

пов’язуючи його з синергетичним, системним, акмеологічним та іншими 

концептуальними підходами [122].  

Отже, підготовка викладачів ЕД до використання СПТ вимагає 

формування й поглиблення в них науково-теоретичних знань з педагогіки, 

психології, теорії педагогічних технологій, освітньої інноватики та 

комплексом умінь, які характеризують готовність викладача ЕД до 

використання СПТ (докладно їх розкрито в П.1.2.). 

У процесі дослідження з’ясовано, що поглибленню професійної 

компетентності викладачів щодо застосування педагогічних технологій 

сприяє вивчення передового педагогічного досвіду і набуття власного досвіду 

застосування освітніх інновацій з урахуванням сучасних вимог до економічної 

освіти. 

Вищезазначене зумовило виокремлення другої умови розв’язання 

досліджуваної проблеми: підвищення рівня професійної компетентності 

викладачів щодо застосування педагогічних технологій з огляду на вимоги до 

економічної освіти. 
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Третьою умовою успішної підготовки викладачів ЕД до використання 

СПТ вважаємо забезпечення розвитку інноваційного педагогічного мислення 

викладачів. 

Обґрунтовуючи зазначену умову виходили з того, що на сучасному етапі 

розвитку освіти, пов’язаному з опануванням нових технологій навчання та 

широким упровадженням у освітню практику інновацій, підвищується роль 

інноваційного мислення, яке характеризується самостійністю, критичністю й 

нестандартністю. Таке мислення сприяє правильному передбаченню 

очікуваних результатів, уміння творчо розв’язувати складні, нестандартні 

педагогічні задачі, підвищенню ефективності використання ПТ. Отже, 

використання СПТ вимагає від викладача інноваційного мислення, що 

повною мірою стосується викладачів ЕД, професійно-педагогічне мислення 

якого має бути гнучким, глибоким, мобільним, швидким і точним. 

Проте, як свідчать дослідження вчених та проведене нами пілотажне 

дослідження, для значної частини викладачів ЕД (особливо у технічних ЗВО) 

є  характерним технократичний тип мислення в побудові навчального процесу: 

навчання розглядається як конструйований процес з жорстко запланованими, 

фіксованими результатами. Як наслідок,  студентів орієнтують на засвоєння 

заданих зразків і наслідування чітко визначених еталонів. Переважання 

технократичних поглядів і позицій у професорсько-викладацькому складі 

призводить до зниження ефективності освітнього процесу, гальмується 

модернізація економічної освіти, що на разі є конче актуальною. Педагогічний 

колектив недостатньо включається в інноваційні процеси, забезпечуючи 

освітню діяльність лише традиційними формами, методами навчання і 

виховання студентів [136].  

Термін «інноваційне мислення» педагога у практичний та науковий обіг 

увійшов порівняно недавно (з 90-х років ХХ ст.) у зв’язку з інтенсивною 

інноватизацією освітньої сфери. Зазначене поняття зазвичай вживається у 

двох смислах. В одному сенсі – це високий професійно-кваліфікаційний рівень 

педагога (особливості мислення, що виражають його якісний аспект). У 
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іншому сенсі – це особливості мислення, зумовлені характером професійної 

діяльності (предметний аспект) [50; 286]. Але найчастіше поняття 

«інноваційне мислення» педагога вживається одночасно в обох цих значеннях.  

Інноваційне мислення викладача дає можливість йому успішно 

виконувати професійні функції і завдання на високому рівні: швидко, точно, 

оригінально вирішувати як ординарні, так і неординарні задачі в певній 

предметній сфері. Таких педагогів зазвичай характеризують як творчих 

фахівців у своїй професійній галузі, як людей, які по-особливому бачать 

предмет своєї діяльності і здатні до раціоналізаторства, новаторства, 

удосконалення конструкцій і технологій та відкриття нового [331; 356].  

Розвиток професійно-педагогічного інноваційного мислення означає 

вдосконалення розумових якостей, операцій і процесів, видів і форм мислення 

відповідно до завдань та умов професійної діяльності на основі певних знань, 

наукових фактів за допомогою відповідної системи їх засвоєння та 

використання, що забезпечує високий рівень розумової активності 

особистості викладача і сприяє, таким чином, модернізації традиційних і 

впровадженню інноваційних педагогічних технологій .  

На підставі аналізу й узагальнення здобутків учених з досліджуваної 

проблеми (Ю. Бабанський [28], Л. Петриченко [86], О. Попова [302], 

Т. Хачумян [387] та ін.) з’ясували, що педагогу з інноваційним (творчим) 

типом мислення притаманні розвинені інтелектуальні інформаційно-

гностичні та евристично-дослідницькі вміння (їх конретизовано в П.1.2.).  

Інноваційне мислення визначає адекватна йому свідомість, будучи 

сферою нестандартного, яка містить в собі цілі, мотиви, орієнтації, установки, 

котрі спрямовані на здійснення структурної, функціональної, 

інституціональної, нормативної трансформації педагогічного об’єкта (у 

нашому випадку ‒ СПТ) із метою його модернізації або повної заміни [304].  

Уважаємо, що інноваційне педагогічне мислення викладача 

характеризується такими параметрами:  
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▪ переважанням спрямованості свідомості,  психологічної установки 

на інноваційну, а не стандартну, традиційну організацію педагогічної 

діяльності;  

▪ потребами у постійному творчому пошуку щодо вдосконалення 

власної діяльності; 

▪ налаштованістю на «інноваційність» у здійсненні професійно-

педагогічної діяльності;  

▪ широкими інноваційними задумами. Інноваційне свідомість 

виступає регулятором інноваційної поведінки; 

▪ здатністю до творчого (продуктивного) й критичного 

(оцінювального) мислення 

Варто зазначити, що творче мислення спрямоване на створення нових 

ідей, а критичне виявляє їх недоліки. Зрозуміло, що для ефективного 

розв’язання інноваційних освітніх проблем і завдань необхідні обидва види 

мислення, хоча реалізуються вони по-різному, при цьому критичне мислення 

часто є немовби перешкодою для творчого мислення, і навпаки [304].  

Якщо викладач хоче мислити творчо, то він повинен навчитися надавати 

своїм думкам повну свободу, не намагаючись направити їх по заздалегідь 

визначеній траєкторії.  

Отже, інноваційне мислення, генеруючи нові знання, напряму залежить 

від рівня професіоналізму викладача як інноватора, його здатності до 

систематичного отримання нової інформації, психологічної та діяльної 

спрямованості не на адаптацію, а на розвиток, на пошук нового. Інноваційне 

мислення розглядаємо як найвищу ступінь розвитку професіоналізму 

викладача, що дає можливість ефективно долати суперечності, які виникають 

у процесі професійної діяльності, їх творчого вирішення. 

На підставі вивчення наукових джерел із досліджуваної проблеми та 

власного педагогічного досвіду дійшли висновку, що розвитку інноваціного 

мислення у викладачів найбільшою мірою сприяє науково-дослідна діяльність 

педагогічного спрямування, адже, як свідчать дані пілотажного дослідження, 
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викладачі ЕД частіше схильні до виконання теоретичних та 

експериментальних досліджень з фаху, залишаючи поза увагою системне і 

систематичне підвищення професійно-педагогічної компетентності.  

Розвитку інноваційного мислення сприяють такі професійно-особистісні 

якості, як: схильність до ризику, креативність, критичність розуму. 

Розвиток цих якостей забезпечує знаходження нових, нестандартних 

способів діяльності викладача, бачення творчих можливостей здобувачів 

освіти, вирішення професійних завдань на творчому рівні, дає можливості 

оптимізувати навчальний процес.  

Схильність до ризику впливає на розвиток інноваційного мислення,  

оскільки така якість зумовлюється  прагненням досягати найвищих 

результатів у життєдіяльності. При цьому, як зазначає А. Маслоу, низький 

рівень схильності до ризику корелює з ситуативною мотивацією, пов’язаною 

з потребами в гострих відчуттях, безвідповідальністю, імпульсивністю, 

ірраціональністю [230]. 

Схильність до ризику як якісна характеристика інноваційного мислення 

педагога може бути засобом самоствердження, підвищення самоооцінки. 

Ризик може виступати мотивом інноваційної діяльності, якщо  викладач 

прагне до підвищення свого професійного рівня. 

Креативність  як багатовимірний особистісний феномен виступає 

головним механізмом інноваційного мислення. Креативність характеризує 

інноваційний потенціал особистості. Являючи собою значний особистий 

ресурс, креативність дає можливість педагогу долучатися до інноваційної 

діяльності, реалізувати в ній свій інтелектуальний потенціал [36; 140; 302].  

Креативність як здатність до творчої діяльності виступає потужним 

механізмом адаптації викладача до швидкоплинних змін, пов’язаних з 

інноваційними тенденціями розвитку національної системи освіти.  

Варто підкреслити, що творчі здібності самі по собі не розвиваються, 

необхідний певний «пусковий механізм», який «запустив би в роботу» 

інноваційне мислення.  Таким  механізмом можуть стати стимулювальні, у 
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тому числі заохочувальні, заходи; мотивація досягнення, прагнення 

підвищити свій професійний статус тощо. 

Проблема формування і розвитку інноваційного (творчого) мислення 

особливої актуальності набуває в процесі використання викладачем СПТ. 

Погоджуємося з Н. Березанською, що націленість традиційної системи освіти 

на розвиток конвергентного мислення призвела до того, що більшість фахівців 

мислять досить стереотипно, приймають рішення за певними шаблонами [36]. 

Проте добре володіння предметом своєї роботи, знання своєї справи 

виявляється недостатніми для ефективної професійної діяльності, багато 

викладачів виявляються не готовими до вирішення професійно-педагогічних 

завдань творчого характеру. Наразі є очевидною необхідність переходу від 

переважно регламентучих форм і методів організації навчального процесу до 

розвивальних, проблемних, дослідницьких, пошукових. 

Інноваційна діяльність пов’язана з необхідністю заперечення певних 

традиційних норм, знань, досвіду. Вона починається з прояву творчості га 

основі інноваційного мислення, відходу від існуючих загальноприйнятих 

традицій.  

Крім того, на шляху інновацій стоїть безліч як зовнішніх, так і 

внутрішніх перешкод і бар’єрів. Зовнішні бар’єри включають недолік знань в 

тій чи іншій галузі і неможливість (відсутність умов) їм навчатися, загальна 

зневага або неправильне ставлення до понять «творчість» і «креативність».  

До внутрішніх перешкод відносяться консерватизм, слідування догмам, 

опір змінам, небажання прийняти ідеї інших людей, відсутність мотивації і 

готовності йти на ризик [302]. При цьому слід ураховувати, що до зрілості у 

кожного фахівця спрацьовує здатність інстинктивно відхиляти все, що не 

відповідає відомим йому фактам, законам, усталеним уявленням тощо [11; 85 

та ін.]. 

З огляду на вищезазначене, у процесі підготовки викладачів до 

використання СПТ слід прагнути усунути вказані перешкоди шляхом 

спонукання педагогів до  інноваційно мислення за допомогою різноманітних 
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способів і засобів (активні й інтерактивні методи навчання, стимулювання 

тощо).  

Отже, головними напрямками у підготовці викладача ЕД до 

використання СПТ є: звернення до особистісних професійних цінностей 

педагога, стимулювання професійно-педагогічної мотивації щодо 

використання СПТ у викладанні; спонукання педагогів до інноваційного 

мислення; поглиблення їхньої професійно-педагогічної компетентності в 

досліджуваному векторі, забезпечення практичної спрямованості змісту такої 

підготовки. Крім того, велике значення має створення умов до діяльності 

інноваційного характеру, допомога в оволодінні технологіями творчої праці.  

 

Висновки до розділу 1 

 

У дослідженні педагогічну технологію (далі ‒ ПТ) визначено як 

адекватну до потреб і можливостей особистості і суспільства науково  

обґрунтовану систему педагогічних дій, операцій і процедур, яка внаслідок 

упорядкованого їх здійснення педагогом при оптимальності ресурсів і зусиль 

усіх учасників педагогічного процесу гарантовано забезпечує ефективну 

реалізацію прогнозованого результату, спрямованого на особистісний і 

професійний розвиток  і саморозвиток здобувача освіти.  

Установлено, що ПТ не забезпечує однаково високого рівня навченості 

здобувачів вищої освіти, оскільки  на результат професійної підготовки 

впливає багато факторів: рівень педагогічної майстерності викладача, 

інтелектуальний і емоційний фон академічної групи, матеріальна база 

освітнього закладу тощо. Тож ПТ – не механічний, раз і назавжди заданий 

процес з незмінним виходом, а організаційно-змістова структура, що визначає 

напрям  взаємодії педагога і тих, хто навчається, при нескінченій 

багатоманітності підходів і відносин. 

Доведено, що СПТ, у тому числі технології навчання ЕД,  мають 

підкорятися таким вимогам: а) орієнтація на чітко і детально визначені цілі; 
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б) можливість дидактичного вибору; в) забезпечення суб’єктності навчання; 

г) варіативність навчання; д) відповідність навчально-методичного 

інструментарію педагогічній  компетентності й майстерності викладача; 

е) взаємозв’язок педагогічної технології з іншими видами людинознавчої 

діяльності (педагогічна техніка, риторика, суггестопедія, психотерапія, 

соціальна психологія, естетика тощо); ж) широке використання педагогічних 

програмних засобів. 

Схарактеризовано ПТ, які є найбільш поширеними в сучасній практиці 

вищої освіти, серед яких: кредитно-модульна технологія; технології 

креативного навчання (проблемного й евристичного навчання; проектного 

навчання); інтерактивні технології (неімітаційні та ігрові); рефлексивні 

технології (рефлексивного полілогу, технологія портфоліо); інструментальні 

технології (безкомп’ютерні технології засвоєння знань (глосарні, кейс-

технології); інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з використанням 

комп’ютера (мультимедійні, мережеві, хмарні, телекомунікаційні)).  

Готовність викладача ЕД до використання  СПТ визначено як 

динамічне інтегроване особистісне утворення, що включає професійні мотиви, 

цілі, спеціальні знання й уміння, особистісні якості викладача, що 

забезпечують ефективне впровадження вказаних технологій у процес 

навчання ЕД. 

Структуру  готовності  викладачів ЕД до використання СПТ 

представлено як сукупність мотиваційно-ціннісного (педагогічні мотиви і 

цінності, на які викладач орієнтується у своїй професійній діяльності), 

інтелектуально-гностичного (педагогічне інноваційне мислення; знання з 

психології, педагогіки вищої школи, методики тощо), операційно-

технологічного (сукупність практичних умінь для застосування педагогічних 

технологій); особистісно-креативного (сукупність професійно значущих 

якостей − професійна мобільність, комунікативність, креативність тощо)  

компонентів. 
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Педагогічними умовами підготовки викладачів економічних дисциплін до 

використання сучасних педагогічних  технологій визначено: 1) поглиблення 

професійно-педагогічної спрямованості викладачів ЕД  (ціннісне ставлення до 

професійно-педагогічної діяльності, усвідомлення значущості СПТ для 

забезпечення якості викладання ЕД, соціально-професійні мотиви, мотивація 

досягнення успіху, професійно-пізнавальний інтерес тощо) та стимулювання 

їх до професійного самовдосконалення; 2) підвищення рівня професійної 

компетентності викладачів щодо застосування педагогічних технологій з 

огляду на вимоги до економічної освіти; 3) забезпечення розвитку 

інноваційного педагогічного мислення викладачів. 

В основу визначення і обґрунтування педагогічних умов підготовки 

викладачів ЕД до використання СПТ покладено концепцію, яка побудована на 

інтеграції системного, компетентнісного, технологічного, акмеологічного, 

особистісно-діяльнісного та інноваційного підходів. Також при обґрунтуванні  

цих умов ураховували особливості сучасних педагогічних технологій 

навчання економічних дисциплін, зміст готовності викладача до використання 

таких технологій, а також дані пілотажного дослідження щодо стану 

досліджуваної проблеми в сучасних закладах освіти. 

Основний зміст розділу відображено в публікаціях автора [407 ‒ 419; 

455]. 
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РОЗДІЛ 2.  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО 

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Загальні питання організації та проведення експерименту 

 

Із метою перевірки гіпотези щодо педагогічних умов підготовки 

викладачів ЕД до використання СПТ було проведено педагогічний 

експеримент, у якому взяли участь 75 викладачів ЕД  трьох ЗВО: Харківського 

національного університету (ХНУ) імені В. Н. Каразіна, Харківського 

національного педагогічного університету (ХНПУ) імені Г.С. Сковороди та 

Уманського державного педагогічного університету (УДПУ) імені Павла 

Тичини. 

У таблиці 2.1 наведено кваліфікаційні характеристики викладачів ЕД, 

які взяли участь у експериментальній роботі. 

Для проведення експерименту викладачів ЕД було розподілено на дві 

групи: група Е1 – викладачі педагогічних ЗВО – 33 особи; група Е2 – викладачі 

непедагогічних ЗВО – 42 особи.  

Під час експериментальної роботи враховували профіль ЗВО 

(педагогічний/непедагогічний), у якому працює викладач, стаж викладацької 

роботи, а також базову освіту (педагогічна/непедагогічна).  

У дослідженні було вирішено відмовитися від традиційного порівняння 

динаміки рівнів сформованості досліджуваної готовності викладачів ЕД 

експериментальної групи із контрольною, оскільки діагностика 

сформованості зазначеного феномену має виявляти та фіксувати характер і 

кількісні зрушення шляхом зіставлення їх із результатами попередніх 

діагностичних перевірок учасників педагогічного експерименту, тобто  
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Таблиця 2.1  

Кваліфікаційні характеристики викладачів ЕД, які взяли участь у 

експериментальній роботі 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Кафедра Факульте

т 

Базова 

освіта 

(педаг.) 

Базова 

освіта 

(непеда

г.) 

Доцент 

кафедри 

Викладач Старший 

викладач 

Доцент Професор Загалом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Міжнародних 

економічних 

відносин 

імені Артура 

Голікова 

 

МЕО і ТБ -  8 3 6 9 3 29 

Міжнародного 

бізнесу та 

економічної 

теорії 

МЕО і ТБ –  2 - 1 6 4 13 

         42 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

Кафедра  Факульте

т 
Базова 

освіта 

(педаг

.) 

Базова 

освіта 

(непе

даг.) 

Доцент 

кафедри 

Виклада

ч 
Старший 

викладач 
Доцен

т 
Професор Взага

лі 

Економічної 

теорії, фінансів 

і обліку 

Еконо-

мічний 

–  2 - - 9 1 12 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Кафедра  Факультет Базова 

освіта 

(педаг.) 

Базова 

освіта 

(непед

аг.) 

Доцент 

кафедри 

Виклада

ч 
Старший 

викладач 
Доцен

т 
Професор Взага

лі 

Маркетингу, 

менеджменту 

та управління 

бізнесом  

Навчально-

науковий 

інститут 

економіки 

та бізнес-

освіти 

   1 3 7 1 12 

Економіки і 

соціально-

поведінкових 

наук 

Навчально-

науковий 

інститут 

економіки 

та бізнес-

освіти 

   1 - 8 - 9 

ЗАГАЛОМ         33 
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відбивати їхнє особистісне професійне зростання в напрямі підготовки 

викладачів ЕД до використання СПТ. 

Проведенню експериментальної роботи передувало пілотажне 

дослідження, завданнями якого було: виявлення стану запровадження СПТ 

викладачами ЕД у освітньому процесі ЗВО, ставлення викладачів ЕД до 

оволодіння готовністю до використання СПТ; причини недоліків у розв’язанні 

досліджуваної нами проблеми. У пілотажному дослідженні взяли участь 135 

викладачів ЕД. 

Для вирішення означених завдань викладачам було запропоновано 

відповісти на запитання анкети (див. Додаток В). Аналіз результатів 

анкетування дав підстави засвідчити досить недостатній  рівень розуміння 

викладачами ключових понять, пов’язаних із досліджуваною нами 

проблемою.  

Так, досить повно розкрили суть понять «ПТ», «ТН», «ІКТ», зміст 

готовності до використання ПТ лише 21,1 % респондентів; 12,5 % викладачів 

не сформулювали конкретної відповіді на запитання щодо принципів і 

структури ПТ;  ототожнили поняття «ОТ», «ПТ», «ТН»  23,3 % респондентів. 

100 % опитаних викладачів пов’язують  оптимізацію навчального 

процесу, якість професійної діяльністі та конкурентноздатність сучасного 

педагога з СПТ, уважають спеціальну підготовку до використання СПТ 

вельми значущою для професійної діяльності, проте понад 65 % викладачів 

відповіли, що вони не займаються цілеспрямовано й систематично щодо 

професійного вдосконалення в означеному напрямі. Серед причин такого 

становища педагоги, передусім, назвали такі: обмаль часу через велику 

кількість «паперової» роботи; відсутність належної методичної підготовки до 

застосування СПТ; недостатній рівень педагогічної компетнтності, відсутність 

цілеспрямованої роботи в зазначеному напрямі кафедр ЕД, недостатній рівень 

співпраці цих кафедр із кафедрами психолого-педагогічного спрямування, 
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кафедрами інформаційних технологій. 

Водночас результати педагогічного спостереження, індивідуальні бесіди 

дали можливість констатувати, що викладачі ЕД до проблеми професійної 

підготовки до використання СПТ виявляють значний інтерес: вони з легкістю 

включаються в дискусії відповідної тематики, висловлюють пропозиції щодо 

покращення відповідної професійної компетентності. 

Аналіз результатів пілотажного дослідження дав можливість визначити 

недоліки підготовки викладачів ЕД до використання СПТ дало можливість 

дійти висновку, що означена підготовка має здебільшого стихійний характер 

недостатній рівень знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного 

застосування СПТ, відсутність науково-методичного забезпечення 

цілеспрямованої підготовки викладачів у вказаному напрямі. 

Експеримент із перевірки впливу визначених і науково обґрунтованих 

умов на сформованість у викладачів ЕД до використанні СПТ проходив у 

природних умовах, не порушуючи логіки та перебігу освітнього процесу.  

Експеримент тривав протягом 2016 ‒ 2019 років і включав традиційні 

для педагогічного експерименту етапи: констатувальний, формувальний і 

контрольний. 

На констатувальному етапі, відповідно до логіки здійснення 

педагогічного експерименту, вирішувалися такі завдання: 

1. Обрати критерії й показники рівнів сформованості готовності 

викладачів ЕД до використання СПТ, а також наукові методи її виявлення.  

2. Визначити вхідні рівні сформованості готовності викладачів ЕД до 

використання СПТ.  

3. На підставі отриманих даних сформувати експериментальні групи. 

4. Розробити програму формувального експерименту з реалізації 

науково обґрунтованих педагогічних умов підготовки викладачів ЕД до 

використання СПТ.  

Під час визначення показників і рівнів сформованості досліджуваної 

якості ми спиралися на дослідження вчених, які розробили теорію діяльності 
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та визначили основні рівні оволодіння людиною способами діяльності 

(О. Леонтьєв [77], В. Лозова [79], С. Рубінштейн [107] та ін.), на праці 

науковців, які займалися розробленням класифікації рівнів сформованості 

професіоналізму педагогів (їхньої педагогічної культури, професійно-

педагогічної компетентності, педагогічної майстерності, а також визначили 

показники, що характеризують ці рівні (В. Гриньової [36],І. Ісаєва [51], 

В. Сластьоніна [110] та ін.). 

 Крім того ми врахували рекомендації О. Гречаник [35], М. Згурської 

[47], О. Пєхоти [95], В. Дейниченка [39] та інших учених, які пропонують 

оцінювати рівень готовності педагогів до професійної діяльності певного виду 

за комплексом критеріїв, які відповідають визначеним структурним 

компонентам досліджуваного феномену. 

 Тож основою уточнення критеріїв і показників у нашому дослідженні 

слугували: особливості змісту компонентів готовності викладачів ЕД до 

використання СПТ (мотиваційно-ціннісного, інтелектуально-гностичного, 

операційно-технологічного,  особистісно-креативного), а також найбільш 

суттєві характеристик готовності викладачів ЕД до використання СПТ 

(професійно-педагогічна спрямованість особистості викладача на 

використання СПТ у процесі навчання й прагнення самовдосконалення в 

означеному напрямку; сукупність знань, умінь й навичок, а також професійно 

значущі якості особистості, необхідні для успішного оволодіння й 

застосування СПТ).  

З урахуванням вищезазначеного для визначення динаміки рівнів 

сформованості готовності викладачів ЕД до використання СПТ було 

виокремлено такі критерії: мотиваційно-аксіологічний, інтелектуально-

когнітивний, діяльнісно-технологічний, особистісно-оцінний.  

Показниками мотиваційно-аксіологічного критерію  визначено такі: 

1) сформованість професійно-педагогічної спрямованості (ціннісне 

ставлення до професійно-педагогічної діяльності, усвідомлення значущості 

СПТ для оптимізації викладання ЕД, соціально-професійні мотиви, мотивація 
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досягнення успіху, професійно-пізнавальний інтерес), яку розглядаємо як 

важливу передумову підготовки викладача ЕД до використання СПТ та 

визначальною характеристикою сформованості психологічної готовності. 

Означений показник оцінювали за такими рівнями: 

– високий: яскраво виражене ставлення до професійно-педагогічної 

діяльності як цінності, розвинені соціально-професійні мотиви та  мотивація 

досягнення успіху, усвідомлення значущості СПТ для оптимізації викладання 

ЕД, професійного розвитку й саморозвитку здобувачів освіти, стійкий 

професійно-пізнавальний інтерес; 

– достатній: у цілому ціннісне ставлення до професійно-педагогічної 

діяльності, досить розвинені соціально-професійні мотиви та  мотивація 

досягнення успіху, розуміння значущості СПТ для оптимізації викладання ЕД, 

професійного розвитку й саморозвитку здобувачів освіти, ситуативний 

характер вияву професійно-пізнавального інтересу; 

– низький: слабо виражене ставлення до професійно-педагогічної 

діяльності як цінності, низька соціально-професійна мотивація, майже 

відсутні прагнення досягнення успіху та усвідомлення значущості СПТ для 

оптимізації викладання ЕД, професійного розвитку й саморозвитку здобувачів 

освіти; короткочасний характер вияву професійно-пізнавального інтересу. 

2) ставлення щодо вдосконалення/самовдосконалення професійної 

готовності до використання СПТ, що характеризуємо як: 

– позитивно-активне; 

– позитивно-пасивне;  

– індиферентне.  

Зазначимо, що такий підхід до характеристики ставлення викладачів 

щодо вдосконалення/самовдосконалення професійної готовності до 

використання СПТ зроблено на підставі аналізу наукових праць з проблеми 

особливостей ставлення особистості до оволодіння професійними якостями 

[35; 39;  47; 52; 113 та ін.]. Указаний підхід до розподілу різних типів ставлення 

викладачів до опанування готовністю до використання СПТ дало можливість 
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розробити стратегії педагогічного впливу на різні підгрупи викладачів, за якої 

забезпечується стимулювання мотиваційної сфери педагогів у процесі 

означеною готовність, підвищення рівня педагогічної компетентності, 

активізує їхню діяльність у означеному напрямі професійного 

самовдосконалення. 

Інтелектуально-когнітивний критерій характеризують такі 

показники: 

1) сформованість професійно-педагогічних знань (методологічних, 

загальнотеоретичих, методичних, організаційно-педагогічних, психологічних, 

спеціальних), які характеризують готовність викладача ЕД до використання 

СПТ, що оцінювали за такими рівнями:  

– високий (повні, глибокі та дієві знання; творчий характер їх 

засвоєння); 

– достатній (досить повні та глибокі знання, але недостатньо дієві; 

репродуктивно-творчий характер їх засвоєння); 

– низький (брак знань або поверхові, безсистемні знання, невміння їх 

застосовувати на практиці); 

2) характер вияву інноваційного педагогічного мислення (стійкий, 

ситуативний, короткочасний). 

Показниками діяльнісно-технологічного критерію  визначено такі: 

1) сформованість професійно-педагогічних умінь, які характеризують 

готовність викладача ЕД до використання СПТ (інтелектуальних, 

організаторсько-конструктивних, інформаційно-гностичних, методичних, 

комунікативних), що визначали за рівнями: 

– високий (опанування практично всіма вмінннями із кожної групи 

вмінь; постійне, вільне й творче оперування ними у практичній діяльності); 

– достатній (опанування більшістю вмінь із кожної групи вмінь; 

постійне оперування ними у практичній діяльності, але викладач при цьому 

відчуває певні утруднення; характер застосування означених умінь має 

здебільше реконструктивний характер ); 
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– низький (опанування окремими вміннями із означених груп умінь; 

ситуативне оперування ними у практичній діяльності, але викладач при 

цьому відчуває значні утруднення; характер застосування означених умінь 

має здебільше репродуктивний характер); 

2) рефлексивність професійно-педагогічної діяльності, що оцінювали 

за сталістю їїздійснення: 

– здійснює постійно; 

– здійснює ситуативно; 

– майже не здійснює. 

Особистісно-оцінний критерій характеризують такі показники: 

1) характер виявлення викладачем професійно значущих 

особистісних якостей у  професійно-педагогічній діяльності  

досліджуваного напрямку (професійна мобільність, рішучість, ініціативність 

комунікативність, креативність тощо), що оцінювали як: 

- стійкий; 

- ситуативний; 

- майже не виявляє; 

2) авторитет викладача як професіонала (серед колег і здобувачів 

освіти). 

Пояснимо вибір означеного показника, оскільки в попередньому 

розділу ця характеристика викладача не розглядалася.  

Авторитет викладача характеризується високо цінованими якостями, 

якими колеги, здобувачі освіти, керівники та інші учасники освітнього 

процесу наділяють педагога й може зростати та зменшуватись  залежно від 

його професіоналізму [16]. Як підкреслюють учені [1; 16; 94; 67], справжній 

авторитет педагога представляє собою заслужену повагу, яка базується (за 

думкою студентів) на таких складових, як: професіоналізм, компетенність, 

ерудиція, високі професійно-особистісні якості, креативність тощо. При 

цьому, як свідчать результати дослідження, студенти на перше місце в 

діяльності викладача ЕД ставлять його інтелект, уміння навчати мислити, 
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застосовувати СПТ, використання викладачами допоміжних матеріалів, 

сучасних ТЗН.  Здобувачам освіти імпонує також гострота думки викладача, 

захопленість своєю наукою, багатий життєвий і професійний досвід 

(використання цікавих фактів, повідомлень, різноманітних прикладів тощо), 

висока професійно-педагогічна культура.  

Авторитет викладача як інтегральна характеристика його професійної, 

педагогічної та особистісної значущості в колективі виявляється через 

взаємини зі студентами, колегами, керівництвом та впливає на ефективність 

освітнього процесу.  

Авторитетний педагог викликає у здобувачів освіти бажання брати з 

нього приклад. Майбутні фахівці запозичують у такого педагога думки, 

ставлення до навчально-пізнавальної діяльності, до праці, деякі манери 

поведінки, стиль викладання тощо (неусвідомлене наслідування).  

Погоджуємося з ученими, які вважають, що викладач досягнув рівня 

авторитету, якщо здобувач освіти, по-перше, змінив на краще своє ставлення 

до даної дисципліни, зрозумів що дисципліна цікава та важлива, по-друге, 

коли у майбутнього фахівця виникло внутрішнє відчуття важливості вивчення 

даної дисципліни[67]. 

Отже, авторитет викладача є важливим складником його 

професіоналізму, що позитивно впливає на формування Я-концепції педагога, 

стимулюючи його до професійного самовдосконалення й самореалізації [16], 

а також на мотивацію навчання студентів, на позитивне ставлення до навчання 

(у нашому випадку ‒ навчання ЕД), зростання професійно-пізнавального 

інтересу і, як наслідок, підвищенню якості навчання 

Авторитет формується завдяки якості професійної діяльності вчителя, 

яка зумовлюється його інтелектуальними та загальнолюдськими якостям. 

Рівень сформованості авторитету викладача як професіонала оцінювали 

за такими рівнями: 
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- високий (колеги і здобувачі освіти з повагою ставляться до викладача, 

високо оцінюючи його професійні якості; здобувачі освіти задоволені повною 

мірою організацією викладачем освітнього процесу);  

- недостатньо високий (колеги і здобувачі освіти з повагою ставляться 

до викладача, але не досить високо оцінюють його професійні якості; 

здобувачі освіти задоволені не повною мірою організацією викладачем 

освітнього процесу); 

- низький (колеги і здобувачі освіти зневажливо ставляться до 

викладача як фахівця; здобувачі освіти не задоволені організацією викладачем 

освітнього процесу); 

Третім показником особистісно-оцінного критерію є самооцінка 

викладача щодо сформованості в нього готовності до використання СПТ, яку 

оцінювали як адекватну, завищену або занижену. 

Значення вимірювання ступеня адекватності самооцінки викладачів 

зумовлюється тим, що, самооцінка, по-перше, є індикатором сформованості 

індивідуально-психологічних особливостей, які сприяють або заважають 

формуванню професійної готовності/компетентності педагога. По-друге, 

дослідження щодо визначення ступеня сформованості компонентів 

готовності/компетентності педагогів, які базуються на рефлексії та 

самооцінюванні, набувають більшої достовірності. По-третє, педагоги мають 

знати та вміти діагностувати власну самооцінку й самооцінку тих, хто 

навчається, прагнути до адекватного самооцінювання, правильно намічати 

плани свого подальшого професійно-особистісного вдосконалення й 

визначати траєкторію професійного зростання майбутніх фахівців [35].  

Критеріально-структурний аналіз готовності викладачів ЕД до 

використання СПТ та вивчення сучасних наукових досліджень дали підстави 

для висновку про доцільність трирівневої шкали оцінки  рівнів  сформованості 

досліджуваного феномену в цілому та її окремих структурних компонентів. 

Зазначимо, що під рівнем сформованості готовності викладачів ЕД до 

використання СПТ розуміємо ступінь її розвитку, що характеризується 
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кількісно-якісними надбаннями, взаємодією основних ознак, що є стійкими та 

типовими для означеного особистісного утворення. 

Отже, рівні  сформованості готовності викладачів ЕД до використання 

СПТ  в цілому та її окремих структурних компонентів визначали за трьома 

рівнями ‒ високим (творчим), середнім (реконструктивним), низьким 

(репродуктивним). 

Усі вище проаналізовані характеристики є відносно незалежними 

показниками ефективності відповідної підготовки викладачів, взаємопов’язані 

багатозначними відношеннями, що знаходять свій вияв у інтегральному 

формалізованому та єдиному параметрі ‒ готовність викладача ЕД до 

використання СПТ, та дає можливість визначити рівень сформованості 

вказаної професійної готовності педагога.  

Схарактеризуємо кожний з означених рівнів. 

На високому рівні сформованості готовності викладачів ЕД до 

використання СПТ професійно-педагогічна спрямованість становить цілісну 

сукупність параметрів: яскраво виражене ставлення до професійно-

педагогічної діяльності як цінності, розвинені соціально-професійні мотиви та  

мотивація досягнення успіху, усвідомлення значущості СПТ для оптимізації 

викладання ЕД, професійного розвитку й саморозвитку здобувачів освіти, 

стійкий професійно-пізнавальний інтерес. 

Високий рівень сформованості відповідної готовності викладача ЕД 

характеризується наявністю повних, глибоких, дієвих професійних знань, 

необхідних для успішного й творчого використання СПТ у викладанні та 

достатніх для прийняття обґрунтованих ефективних рішень не тільки в 

типових, але й нестандартних ситуаціях під час упровадження ПТ у освітній 

процес. Викладач уміло поєднує репродуктивні та творчі підходи в 

навчальному процесі завдяки розвиненим професійно-педагогічним умінням, 

які забезпечують успішність застосування СПТ. Наявне стале, активне 

прагнення до професійного самовдосконалення й самоосвіти. 

Високий рівень сформованості досліджуваної готовності 
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характеризується також стійким проявом професійно-особистісних якостей 

викладача, необхідних для успішного використання СПТ. У процесі 

оволодіння теорією і практикою застосування СПТ  викладач демонструє 

креативність, інтелектуальну мобільність, вольові якості у досягненні 

поставлених цілей, здатність до рефлексії, адекватність самооцінки щодо 

сформованості власної готовності до використання СПТ; користується 

безперечним авторитетом у колег і здобувачів освіти. 

Середній рівень сформованості готовності викладачів ЕД до 

використання СПТ характеризується ситуативною внутрішньою позитивною 

мотивацією відповідної підготовки, яка доповнює зовнішню. Викладач 

демонструє зазвичай ціннісне ставлення до професійно-педагогічної 

діяльності, розуміння значущості СПТ для оптимізації викладання ЕД; має 

досить розвинені соціально-професійні мотиви, прагне досягти успіху, але  не 

завжди при цьому виявляє наполегливість. Професійно-пізнавальний інтерес 

має ситуативний характер.  

Середній рівень сформованості досліджуваної готовності викладача ЕД 

характеризують досить повні та глибокі знання, але вони є недостатньо 

дієвими. Практична готовість викладача до використання СПТ має 

реконструктивний характер, способи діяльності під час застосування ПТ 

стають більш виваженими, доцільними й оптимальними порівняно. 

Середній рівень сформованості досліджуваної готовності 

характеризується також ситуативним проявом професійно-особистісних 

якостей викладача, необхідних для успішного використання СПТ. Викладач 

не завжди здатний адекватно оцінювати рівень власної готовності до 

використання СПТ у освітньому процесі. Авторитет викладача як 

професіонала не є беззаперечним. 

На низькому рівні сформованості досліджуваної готовності у викладача 

наявне слабо виражене ставлення до професійно-педагогічної діяльності як 

цінності, професійно-педагогічна мотивація не розвинена, майже відсутні 

прагнення досягнення успіху та усвідомлення значущості СПТ для оптимізації 
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викладання ЕД; спостерігається короткочасний характер вияву професійно-

пізнавального інтересу. 

Одночасно викладачі з низьким рівнем досліджуваної готовності 

індиферентно ставляться до оволодіння теорією й практикою застосування 

СПТ у процесі викладання ЕД, до професійного самовдосконалення; не 

впевнені в необхідності підвищення педагогічної компетентності, що значно 

ускладнює формування мотиваційних установок на цілеспрямовану 

підготовку до використання СПТ. 

Низький рівень сформованості готовності викладача до використання 

СПТ засвідчує про відсутність у нього повних, глибоких, дієвих знань, 

необхідних для успішного впровадження СПТ у викладанні ЕД. У викладача 

знання сформовані на рівні «розпізнавання», тобто відсутнє цілісне уявлення 

про СПТ, їх різноманіття і дидактичні можливості та методики застосування. 

несформованості спеціальних умінь.  

На низькому рівні сформованості досліджуваної готовності професійно-

особистісні якості викладачів (професійна мобільність, рішучість, 

ініціативність комунікативність, креативність тощо) виявляються обмежено, 

через що продуктивність викладання є досить низькою. Самооцінка рівня 

власної готовності до використання СПТ не є адекватною. 

Розгорнутий аналіз даних констатувального етапу експерименту та 

результати обчислення середньої вибіркової оцінки рівня відповідної 

готовності викладачів до використання СПТ представлено в П. 2.3. 

Для отримання даних про вхідний рівень сформованості готовності 

викладачів ЕД до використання СПТ запровадили комплекс методів науково-

педагогічного дослідження, а також різні діагностичні методики.  

Передусім, нами проводилося цілеспрямоване педагогічне 

спостереження з метою з’ясування: 

– характеру вияву професійно-пізнавального інтересу щодо СПТ; 

– ставлення до професійного самовдосконалення в напрямі підвищення 

педагогічної компетентності в галузі освітніх технологій, зокрема СПТ 
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– виявлення особистісних якостей викладачів, які є значущими для 

успішного оволодіння технологією і методикою запровадження СПТ.  

Певну інформацію про базову освіту, стаж роботи, окремі 

індивідуально-психологічні особливості викладачів ‒ учасників експерименту 

отримували, використовуючи метод вивчення документації (особистих справ,  

протоколів зборів і засідань, журналів тощо). 

У процесі експериментальної роботі широко застосовували різні види 

анкетування, що дало можливість: 

– зібрати фактологічний матеріал щодо усвідомлення викладачами 

запровадження СПТ для підвищення рівня економічної освіти, рівня 

обізнаності викладачів ЕД щодо теорії і практики запровадження ПТ у процес 

навчання; 

– з’ясувати ступінь ціннісного ставлення педагогічного колективу 

кафедр до проблеми СПТ; 

– отримання первинної інформації для визначення рівня сформованості 

готовності викладачів ЕД до викоористання СПТ; 

– визначити адекватність самооцінки викладачів рівнів сформованості 

в них готовності  до використання СПТ; 

– з’ясувати труднощі, які виникають у викладачів у оволодінні та 

запровадженні СПТ у процесі навчання ЕД; 

– зібрати та вивчити пропозиції викладачів щодо збагачення змісту 

іншомовної підготовки теоретичними питаннями, пов’язаними з ІПС як дієвим 

понятійним запасом для вироблення практичних дій майбутнього фахівця під 

час іншомовної професійно-комунікативної діяльності;  

– визначення рівня рефлексивності професійно-педагогічної діяльності 

викладачів. 

У процесі експериментальної роботи застосовували метод бесіди та 

інтерв’ювання:  

– з викладачами кафедр, які брали участь у експерименті, з метою 

одержання незалежних експертних оцінок щодо стану запровадження СПТ у 
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освітній процес у цілому та викладання ЕД зокрема; 

– зі студентами для визначення рівня задоволеності їх організацією 

навчання. 

Діагностична робота передбачала також широке застосування методу 

тестування з метою перевірки рівня сформованості теоретичного компонента 

готовності викладачів ЕД до використання СПТ.  

Виконання тестових та дидактичних завдань дало можливість оцінити 

системність, повноту, глибину знань із питань ПТ. 

Під час аналізу виконаних тестових та дидактичних завдань здійснювали 

фіксацію не самого факту вирішення проблеми, а здійснених викладачем 

алгоритмованих дій у процесі її розв’язання. 

Для оцінки вірогідності отриманих результатів застосовували 

непараметричні методи математичної статистики: 

− використання критерію знаків з метою порівняння стану певної 

властивості об’єктів двох залежних вибірок за рівнями готовності викладачів 

ЕД до використання СПТ на початок і кінець експерименту [32, c. 49]; 

− статистичне порівняння спостережуваних відносних частот 

появи викладачів із певним рівнем готовності викладачів ЕД до використання 

СПТ із гіпотетичною імовірністю подій 
0p  з метою аналізу впливу 

педагогічних умов досліджуваної підготовки на зміну рівнів відповідної 

готовності викладачів ЕД [26, с.258]. 

Основним методом у дослідженні був педагогічний експеримент. 

Вагоме місце в обраному діагностичному інструментарії додатково 

займали різноманітні психолого-педагогічні діагностичні методики.  

Так, для з’ясування стану впровадження викладачами ЕД у освітній 

процес СПТ, підготовки викладачів ЕД до використання СПТ, їхнього 

розуміння значущості цієї проблеми для оптимізації навчального процесу 

професорсько-викладацького складу було запропоновано відповісти на 

запитання анкети, яку було застосовано на констатувальному етапі 

експерименту  (див. Додаток В). Результати анкетування засвідчили в цілому 
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співпадіння з отриманими даними пілотажного дослідження, тобто в більшості 

викладачів було засвідчено недостатній рівень сформованості готовності до 

використання СПТ.  

Так, для визначення рівня професійної спрямованості викладачів, яка є  

передумовою успішного оволодіння педагогами готовності до використання 

СПТ, застосували методику «Визначення спрямованості особистості» Б. Басса 

(див. Додаток Д), яка дала можливість з’ясувати провідні тенденції 

спрямованості особистості викладачів за трьома типами: на себе (орiєнтація на 

пряму винагороду й задоволення безвiдносно роботи й колег, агресивність у 

досягненні професійного статусу, владність, схильність до суперництва тощо); 

на спілкування (прагнення при будь-яких умовах підтримувати відносини з 

колегами і студентами; орієнтація на співпрацю; орієнтація на соціальне 

схвалення, залежність від колективу, потреба в прихильності й емоційних 

відносинах із учасниками освітнього процесу); на розв’язання професійних 

проблем (зацікавленість у вирішенні питань, пов’язаних із професійною 

діяльністю; виконання роботи якнайкраще для досягнення загальної мети; 

мотивація досягнення; орієнтація на ділову співпрацю). 

Для діагностики професійної мотивації викладачів використали  тест-

опитувальник Ю. Орлов для виміру потреби в досягненнях [89], методики 

Т. Елерса із метою діагностики особистості на мотивацію до успіху та на 

мотивацію до уникнення невдач [89]. 

Коефіцієнти повноти засвоєння теоретичного матеріалу, глибини знань 

та оперативності дій у розв’язанні тестових завдань кожним викладачем 

обчислювались за формулою (2.1): 

                            (2.1), 

де  - кількість правильно використаних елементів відповідних знань, 

або кількість використаних суттєвих зв’язків, або кількість правильно 

виконаних викладачем дій з обґрунтування або запровадження ПТ; 

 - загальна кількість елементів знань, або кількість суттєвих зв’язків, 

m
k

n
=

m

n
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або кількість суттєвих операцій (дій), що ведуть до розв’язання тестового 

завдання. 

У визначенні ступеня усвiдомленості дiй, способів діяльності під час 

застосування ПТ ураховували такі показники: дія, способів повністю 

усвідомлені, логічно обґрунтовані; дія, спосіб усвідомлені в цілому, але у 

виборі дій, способів допускає деякі неточності; не може обґрунтувати свій 

вибір. 

Для визначення креативності та сформованості творчих умінь 

викладачів стали в нагоді  опитувальник для виявлення вмінь викладачів, за 

якими виявляється їхня інноваційна компетентність, та експрес-метод 

креативності Дж. С. Рензуллі та Р. Хартман (див. Додатки К.,Л). 

Для визначення динаміки рівнів досліджуваного феномену викладачів 

скористалися тестоваю картою  «Складові професійно-педагогічної готовності  

викладача ЕД до використання СПТ у процесі навчання», запропонованою 

М. Згурською [47], яка була адаптована до предмету і контингенту нашого 

дослідження.  Тестова карта була розширена та модифікована згідно з 

результатами й висновками проведеного теоретичного дослідження, а також 

специфіки педагогічної діяльності викладачів ЕД у ЗВО (Див. Додаток М).  

Вивчення самооцінки щодо сформованості особистісних якостей 

викладачів здійснювали за допомогою ранжувальної методики А. Реана [12 ] 

(Додаток Н), а також запитальника Г. Казанцевої, який передбачає  

визначення власної самооцінки за допомогою процедури тестування [103]. 

Із метою підвищення валідності результатів експериментального 

дослідження застосували метод експертних оцінок. При цьому спиралися на 

методику експертних оцінок, розроблену викладачами кафедри педагогічної 

творчості та освітніх технологій Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С. Макаренка [99], яку адаптували до контингенту 

нашого дослідження. 
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Згідно з указаною методикою, члени експертної ради (не менше 3-х осіб) 

оцінювали показники сформованості готовності до використання в кожного 

викладача, виставляючи відповідну кількість балів. 

Кожен показник оцінювався балами від 0 до 2. Сума набраних балів 

становить загальну кількість балів для рівня досліджуваної готовності 

викладача. 

Запропонована методика передбачає дотримання  таких вимог: 

– долучення високо компетентних експертів; 

– ставлення до показників експертної оцінки як до динамічних і 

відносних, що, у свою чергу, не допускає категоричності; 

– проведення тривалого педагогічного спостереження за динамікою 

рівнів готовності викладачів до використання СПТ; 

– наявність аналізу та рекомендацій стосовно підвищення 

сформованості досліджуваної готтовності [99].  

Експертна рада підраховує загальну кількість балів для кожного 

викладача. Оцінка результатів:  0 – 6 балів – низький рівень показників; 7 

– 11 балів – середній рівень показників; 12 – 16 балів – високий рівень 

показників сформованості готовності викладача до використання СПТ. 

Крім вище означених критеріїв, для оцінки ефективності 

експериментальної роботи нам було важливо перевірити, як зміни в рівнях 

готовності викладачів ЕД до використання СПТ позначилися на результатах 

навчання студентів. З огляду на це, було виокремлено контрольно-

результативний критерій, який визначали за такими показниками: 

задоволеність студентами організацією процесу навчання ЕД та якість 

навчання зазначених дисциплін. 

Вибір показника «задоволеність студентами організацією процесу 

навчання ЕД» зумовлюємо тим, що для людини важливий, зазвичай, не тільки 

результат діяльності, а й те, наскільки вона задоволена або незадоволена 

процесом досягнення означеного результату [19]. Задоволеність організацією 

процесу навчання як стан збалансованості вимог, що висуваються педагогами 
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до змісту, характеру і умов навчального процесу, впливає як на кількісні, так і 

якісні результати професійного навчання здобувачів освіти [111]. 

Для визначення задоволеності студентів організацією процесу навчання  

застосували адаптовані методики О. Андрєєва і Є. Степанова (див. Додатки Р, 

С). 

Зазначений  показник визначали за трирівневою градацією: 

‒ задоволені повною мірою; 

‒ задоволені частково; 

‒ незадоволені. 

Якість навчання студентів ЕД визначали за такими параметрами: 

сформованість позитивної мотивації навчання, рівень  навчальних досягнень 

студентів, які характеризує, передусім, якість знань. У свою чергу, до якостей 

знань відносимо повноту, глибину, систематичність, системність, 

оперативність, гнучкість, узагальненість і конкретність, згорнутість і 

розгорнутість, усвідомленість, міцність, дієвість. Як указують відомі 

педагоги-дидакти (Ю. Бабанський [8], В. Лозовая [79] та ін.), між усіма 

якостями знань існує певний зв’язок: системність знань є результатом 

усвідомленості, повноти, систематичності, глибини, конкретності й 

узагальненості знань; дієвість знань є результатом уміння тих, хто навчається, 

використовувати знання на практиці, уміння здобувачів освіти застосовувати 

знання у змінних умовах та в ситуаціях життєвого й професійного характеру; 

міцність знань залежить від дієвості знань та їх усвідомлення учнями [134]. 

Здійснення комплексної діагностики дало можливість найбільш повно 

виявити «проблемне поле» кожного викладача, причини, які породжують 

виникнення проблем у процесі застосування ними СПТ, допомогти 

викладачам у складанні програми професійного вдосконалення у процесі 

оволодіння ними готовністю до використання СПТ. 

Результати пілотажного дослідження та констатувального етапу 

експерименту (їх розгорнутий якісний і кількісний аналіз представлено в 

П.2.3.) були враховані нами під час моделювання, планування й проведення 
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формувального експерименту. Також в процесі розроблення програми 

формувального експерименту було враховано результати теоретико-

експериментальні дослідження О. Гречаник [35], М. Згурської  [47], І. Козинець 

[66], Н. Куц [72],  В. Щербіни [150] та інших. 

Формувальний етап педагогічного експерименту був спрямований на 

реалізацію педагогічних умов підготовки викладачів ЕД до використання 

СПТ. На цьому етапі застосовували комплекс навчально-методичного 

інструментарію, спрямованого на досягнення мети експериментальної роботи, 

здійснювали моніторинг перебігу досліджуваного процесу, уносили в нього 

необхідні корективи. Слід зазначити, що експериментальна робота 

здійснювалась у варіативний спосіб з урахуванням базової освіти, стажу 

роботи, рівня професійної підготовки та педагогічної компетентності 

викладачів.  

На третьому, контрольному етапі експерименту на основі  аналізу, 

порівняння та узагальнення результатів дослідно-експериментально роботи 

визначали вплив експериментально перевіреного педагогічного забезпечення 

науково обґрунтованих педагогічних умов підготовки викладачів до СПТ на 

рівень сформованості означеної готовності.  

 

2.2. Реалізація педагогічних умов підготовки викладачів 

економічних дисциплін до використання сучасних педагогічних 

технологій у освітньому процесі закладів вищої освіти 

 

Формувальний експеримент був спрямований на реалізацію науково 

обґрунтованих педагогічних умов підготовки викладачів економічних 

дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій. Модель 

реалізації обґрунтованих умов представлено на рис.2. 

У процесі реалізації першої умови викладачам на засіданнях кафедр  

надавали інформацію, яка містила переконливі докази того, що педагогічна 

компетентність  є важливим критерієм професіоналізму сучасного викладача; 
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піднімали дискусійні питання «Чи потрібні викладачеві економічних 

дисциплін  знання з педагогіки?», «Чи можна вважати викладача ЕД 

професіоналом, якщо він не володіє СПТ?»; створювались нестандартні 

педагогічні ситуації (невідповідності мети і результату), що породжували 

стимул до оволодіння педагогічними знаннями і вміннями.  

Формування і розвиток усвідомленої професійно-педагогічної мотивації 

викладачів у досліджуваному напрямі здійснювали на тренінгових заняттях, 

на яких було застосовано ділову гру «Складання професіограми». Викладачі 

разом із організатором тренінгу/тренером складали питання та проводили 

анкетування («Фактори, які сприяють чи заважають моєму професійно-

педагогічному зростанню»), круглі столи («Шляхи вдосконалення 

педагогічної компетентності викладача ЕД», «Готовність викладача ЕД до 

використання СПТ: суть, структура, особливості»), виставку «СПТ у 

викладанні ЕД», тематичну «Педагогічну вітальню», на якій обговорювалися 

дискусійні питання щодо підготовки викладачів ЕД до використання СПТ, 

здійснення педагогами самоосвіти в означеному напрямі.  

Слід відзначити, що під час проведення експериментальної роботи з 

викладачами ЕД, у яких було зафіксовану найбільш низьку професійну 

мотивацію у педагогічному векторі, додатково запроваджували індивідуальні 

бесіди, консультації психолога, спрямовані на корекцію професійної мотивації 

викладачів у контексті досліджуваної нами проблеми. Викладачів із низькою 

професійно-педагогічної мотивації постійно переконували, що 

результативність їхньої професійної діяльності, особистісно-професійний 

розвиток безпосередньо залежить від рівня сформованості в них педагогічної 

компетентності, у тому числі підготовленості їх до використання СПТ.  

Увагу викладачів акцентували на тому, що передумовою оволодіння 

означеною компетентністю є професійні смисли і прийняті викладачем 

педагогічних цінностей, які вони віднаходять у професійній діяльності. Для 

цього організовували проблемні бесіди, бесіди-роздуми, міні-дискусії, на яких 

обговорювали зазначені питання. Викладачів ЕД також долучали до участі в 
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обговоренні відкритих лекцій, під час якого викладачі могли усвідомити брак 

педагогічних знань і вмінь. 

У процесі розвитку професійної спрямованості викладачів щодо 

поглиблення їхньої професійної спрямованості широко 

використовували тренінги мотивації (А. Маркова, Х. Хекхаузен), які 

забезпечували: 1) переважання мотивації досягнень (формування так званого 

синдрому досягнень, який виявляється в домінуванні в людини прагнення до 

успіху над прагненням до уникнення невдач); 2) зміни причинних схем 

(засвоєння оптимальних схем сприйняття та тлумачення власних успіхів і 

невдач); 3) усвідомлення особистісної причинності (орієнтація викладача на 

сприйняття себе як активного суб’єкта освітнього процесу, а як наслідок – на 

відповідну даній ролі поведінку; 4) розвиток внутрішньої мотивації 

(забезпечує  отримання викладачем задоволення від власної поведінки чи 

діяльності). Також було використано тренінг «Мотивація досягнення (див. 

Додаток П). 

Викладачам ЕД надавали допомогу під час  розробки індивідуальних 

програм підготовки до використання СПТ, в оволодінні відповідною 

готовністю в процесі організації самостійної роботи (викладачам надавали 

список необхідної літератури (для цього запрошували співробітників 

бібліотеки ЗВО), методичні рекомендації, матрицю індивідуальної програми, 

проводили індивідуальні та групові консультації). 

Із метою стимулювання і заохочування викладачів ЕД до поглиблення 

педагогічної компетентності, у тому числі в досліджуваному аспекті, у процесі 

реалізації першої умови  створювали ситуації «зараження успіхом», які 

забезпечували відчуття «тактику превентивних дій» «прихованої допомоги», 

«смаку перемоги». При цьому деканати, завідувачі  кафедр застосовували 

методи морального й матеріального заохочення: винесення подяки, 

нагородження грамотою; виявлення та підтримка ініціативних педагогів; 

створення можливостей для зарубіжних стажувань тощо.   
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Рис.2. Модель реалізації обґрунтованих умов  
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Для стимулювання педагогічних кадрів до оволодіння СПТ у процесі 

експериментальної роботи також постійно прагнули до актуалізації у 

викладачів мотивів досягнення, для чого  було вжито таких заходів: виявлення 

та підтримка ініціативних педагогів; відображення здобутих результатів 

дослідження у формі науково-методичних праць; висвітлення досвіду кращих 

викладачів на сторінках університетських газет; створення можливостей для 

прояву професійної майстерності (зокрема під час підготовки та участі в 

конкурсі «Кращий викладач року»). 

Також спонукали викладачів, щоб під час обговорення на засіданнях 

кафедр, на науково-методичних семінарах  проблемних питань вони 

визначали труднощі, які виникають в організації навчального процесу, у 

застосуванні під час викладання СПТ, шукали шляхи їх подолання, 

здійснювали  самоаналіз змін у рівні професійно-педагогічної компетентності, 

а також висловлювати конкретні побажання щодо підвищення професійної 

компетентності використання СПТ.   

Для викладачів ЕД у експериментальних університетах регулярно 

організовували зустрічі з випускниками ЗВО, які  ділилися труднощами, з 

якими вони зіткнулися на робочих місцях, а також з висококваліфікованими 

фахівцями  економічної  галузі. У процесі реалізації таких ділових контактів 

викладачі краще усвідомлювали, які вимоги висувають сучасні роботодавці  

до своїх працівників, а також знайомилися з умовами їх роботи в сучасних 

економічних  організаціях і підприємствах.  Це стимулювало викладачів до 

критичного самооцінювання власної  викладацької діяльності, її відповідності 

вимогам до економічної освіти сучасного фахівця, рівня власної готовності до 

використання СПТ.   

Особливу увагу надавали застосуванню викладачами портфоліо як 

ефективному засобу керування індивідуальними програмами з метою 

реалізації особистої траєкторії професійного самовдосконалення в 

досліджуваному напрямі.  
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Реалізацію другої умови, яка передбачала підвищення рівня  професійної 

компетентності викладачів щодо застосування СПТ з огляду на вимоги до 

економічної освіти, здійснювали у таких напрямах: 

− методичний, який передбачав організацію методичної роботи з 

викладачами; 

− змістово-технологічний,  спрямований на розширення й поглиблення 

знань і практичних умінь викладачів щодо використання СПТ у процесі 

навчання; а також підвищення інформаційної компетентності та комп’ютерної 

грамотності (оволодіння й удосконалення практичних умінь користування 

комп’ютером, опрацьовувати інформаційні електронні ресурси, застосовувати 

ІКТ тощо).  

Особливу увагу на кафедрах економічного профілю, які склали 

експериментальну базу дослідження, приділяли організації методичної роботи 

з викладачами.  

Як свідчить аналіз наукових джерел, підходи науковців щодо змісту 

методичної роботи у ЗВО різняться. Так, Л. Сушенцева вважає, що зміст 

методичної роботи має включати «технологічний, педагогічний, науковий, 

управлінський та інформаційний напрями» [116, с. 75]. Досить схожу позицію 

в зазначеному сенсі займає В. Дородних: зміст методичної роботи повинен 

включати напрями, поєднані в цілісну систему: нормативний, психолого-

педагогічний, інформаційний, інноваційний, технологічний, дослідницький, 

управлінський [40]. 

І. Козинець пов’язує зміст методичної роботи  із збагаченням 

професійного досвіду кожного педагога в колективі, обміном педагогічними 

знахідками, вивченням передового педагогічного досвіду колег та зарубіжного 

педагогічного досвіду [63].  

А. Єрмола та О. Сидоренко підкреслюють, що зміст методичної роботи 

пов’язаний, зокрема, з такими пріоритетними напрямами, як: підвищення 

методологічного та теоретичного рівня викладання; оволодіння педагогами 
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окремими методиками й технологіями навчання і виховання; підвищення 

загальнокультурної, психологічної та педагогічної кваліфікації педагогів [43].  

У контексті нашого дослідження є слушною позиція Н. Комаренко, 

згідно якої зміст методичної роботи має сприяти впровадженню «сучасних 

досягнень психолого-педагогічної науки, авторських ідей і технологій 

передового педагогічного досвіду» [68, с.13].  

Під час організації методичної роботи з викладачами ЕД ураховували 

нормативні документи, зокрема: Наказ Міністерства освіти і науки України № 

450 від 07.08.2002 р. «Про затвердження норм часу для планування і обліку 

навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 

організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів», Статутів та політики університетів.  

З огляду на положення зазначених документів, а також ураховуючи 

висновки Г. Цехмістрової щодо необхідності забезпечення комплексного 

характеру змісту методичної роботи [131], було визначено напрями і види 

методичної  роботи з викладачами ЕД, спрямовані на поглиблення їхньої 

професійної компетентності щодо застосування СПТ, а саме: 

➢ управлінським ‒ забезпечення організації й управління методичною 

роботою; організація співпраці кафедр економічних дисциплін з 

психологічними і педагогічними кафедрами, а також кафедрами інформатики 

та інформаційних технологій. При цьому керівники кафедр, факультетів, які 

були задіяні в експериментальній роботі, прагнули створення сприятливого 

морально-психологічного клімату в педагогічних колективах, відкритості, 

зацікавленості, доброзичливості; 

➢ педагогічним ‒ надання консультативної, практичної, методичної 

допомоги викладачам, проведення заходів щодо удосконалення відповідної 

педагогічної компетентності, створення необхідних баз даних, каталогів, що 

стосуються питань використання СПТ у навчанні ЕД; вивчення передового 

педагогічного досвіду щодо впровадження в освітній процес ПТ із 

урахуванням сучасних вимог до економічної освіти; 
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➢ моніторинговим ‒ здійснення моніторингу педагогічної діяльності 

викладачів у досліджуваному напрямі, вивчення та аналіз результатів процесу 

підготовки викладачів до використання СПТ;  

➢ науковим ‒ спрямований на долучення викладачів до дослідно-

експериментальної роботи з апробації нових педагогічних ідей, концепцій 

розвитку навчально-науково-методичного комплексу в цілому, до участі в 

школах педагогічної майстерності, організації та проведення майстер-класів, 

запровадження нових ПТ; надання допомоги в керівництві студентськими 

науковими гуртками/проблемними групами, у підготовці та проведенні 

студентських олімпіад; долучення викладачів до участі в наукових та науково-

методичних семінарах, конференцій різного рівня (кафедральних, 

міжкафедральних, факультетських, вузівських, міжнародних). 

Для забезпечення поглиблення педагогічної компетентності викладачів 

ЕД до використання СПТ застосовували різноманітні форми і методи науково-

методичної  роботи. При цьому поєднували як традиційні і нетрадиційні форм 

і методи організації методичної роботи.  

Так, нами застосовувалися такі форми роботи: науково-методичні 

семінари, інструктивно-методичні наради, психолого-педагогічні  консиліуми, 

майстер-класи, методичні фестивалі; методичні виставки, ярмарки 

педагогічних ідей, методичні бюлетені, «Школа передового досвіду» тощо. 

Серед методів методичної роботи широко застосовували такі: ділові та ігрові 

ігри, тренінги; робота в творчих групах; коуч-сесії; мобільний workshop; 

методи ситуацій тощо.  

Із метою реалізації зазначеної умови на засіданнях кафедр розглядалися 

питання застосування СПТ у навчанні ЕД, було внесено необхідні зміни до 

навчальних планів та програм. 

На засідання кафедр та науково-методичні семінари запрошували 

провідних фахівців у галузі педагогіки та психології, працівників закладів 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які виступали з доповідями з 

проблеми застосування СПТ у процесі навчання. Так, на засіданні одного з 
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науково-методичного семінару було представлено доповідь на тему: 

«Створення дидактичних ситуацій на заняттях із ЕД за допомогою СПТ». У 

цій доповіді було розкрито суть  і види  дидактичних ситуацій, алгоритм їх 

проектування, проаналізовано методи і форми вирішення цих ситуацій за 

допомогою СПТ. За результатами доповіді був проведений педагогiчний 

консилiум, на якому обговорювалися питання, котрі найбільше зацікавили 

викладачів.  

Значну увагу приділяли організації співпраці кафедр ЕД з 

психологічними і педагогічними кафедрами, а також кафедрами інформатики 

та інформаційних технологій.  Варто підкреслити, що така співпраця 

дозволяла: 

1) надавати новітню, достовірну і доступну інформацію  про освітні 

інновації  на основі ознайомлення з новими науковими і навчально-

методичними виданнями і публікаціями, комплексу наукових і науково-

методичних розробок,  нормативно-правових документів, організаційно-

педагогічних заходів, технічних засобів навчання; 

2) забезпечувати інформаційні процеси (пошук, збір, обробка, 

збереження, захист і поширення інформації про освітні інновації) на етапах 

впровадження педагогічних технологій; 

3) створювати умови для системного інформування викладачів та 

використання ними різноманітних педагогічних технологій у процесі 

викладання ЕД. 

Слід підкреслити, що у процесі методичної роботи з підготовки 

викладачів ЕД до використання СПТ широко застосувалися індивідуальні 

форми (наставництво, консультації тощо). При цьому з досвідченими 

викладачами експериментальних груп, які виконували роль наставника для 

своїх молодих колег, окремо обговорювалися ключові питання, пов’язані з 

підвищенням ефективності застосування СПТ у процесі економічного 

навчання, що давало можливість більш ефективно впливати на підготовку 

своїх «підшефних» у досліджуваному нами напрямі. Указані форми 
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методичної роботи дозволяли максимально враховувати індивідуальні 

можливості кожного викладача та надавати їм особистісно зорієнтовану 

педагогічну допомогу з опанування теорією і практикою використання СПТ у 

процесі навчання.  

Для забезпеченні методичної підготовки вчителів до використання СПТ 

широко використовувалися різного виду консультування, зокрема: 

• стратегічні, на яких відповідно до результатів попередньо 

проведених діагностичних  процедур уточняли шляхи забезпечення 

методичної підготовки викладачів до використання СПТ у навчанні ЕД, 

аналізували наявний стан сформованості відповідної готовності, а також 

допомагали викладачам у планування подальшого роботи з професійного 

самовдосконалення в означеному напрямі; 

• оперативні, на яких викладачі отримували нову поточну інформацію, 

що пов’язана з використанням ПТ у сучасних ЗВО для підвищення 

ефективності навчання ЕД, а також  педагоги звітували про проміжні 

результати своєї педагогічної діяльності щодо реалізації програми 

експерименту.  

Сумісно з фахівцями кафедр психолого-педагогічного спрямування було 

розроблено і впроваджено для викладачів ЕД науково-методичний семінар 

«Використання сучасних педагогічних технологій у навчанні економічних 

дисциплін» (20 годин), який передбачав опрацювання таких питань (див. 

Додаток Т): 1) суть ПТ, її принципи і структура; 2) класифікація ПТ; 3) СПТ 

та їх психолого-педагогічні особливості; 4) інформаційне забезпечення 

впровадження СПТ; 5) психологічний супровід підготовки та впровадження 

СПТ у процес навчання ЕД.  

У контексті проведення експериментальної роботи на засіданнях 

науково-методичного  семінару значну увагу приділяли поглибленню знань 

викладачів із питань використання ПТ, висвітленню рекомендацій, як 

здійснити оптимальний відбір СПТ  залежно від дидактичних цілей, форм і 

методів навчання, індивідуальних особливостей здобувачів освіти.  
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Проведення науково-методичного семінару було побудовано, 

передусім, на лекційно-семінарській системі навчання з включенням 

тренінгів. Більшість засідань семінару проводили у комбінований спосіб, 

тобто заняття включали теоретичну (міні-лекції, наукові повідомлення, 

доповіді тощо) та практичну (виконання завдань і вправ, дидактичні ігри, 

тренінги, вирішення педагогічних ситуацій тощо) частини. 

Із метою успішної організації такого навчання учасників семінару 

забезпечували сучасною науковою та навчально-методичною літературою з 

досліджуваної проблеми, дидактичними роздатковими матеріалами, 

методичними рекомендаціями до проведення занять, графічною наочністю 

тощо. 

На засіданнях семінару викладачі мали можливість поглибити й 

поповнити професійні знання і вміння та практичні навички використання 

СПТ на різних етапах процесу навчання, проявити самостійність, креативність 

педагогічного мислення, висловлюючи власну точку зору на проблему; 

розкрити власний творчий потенціал, продемонструвати колегам власний 

досвід. 

На заняттях спецсемінару викладачі здійснювали теоретичний аналіз 

міжнародного та вітчизняного досвіду із застосування СПТ у навчальному 

процесі; їх порівняння; аналіз досягнень сучасної науки в досліджуваному 

нами напрямі. Викладачів долучали до вирішення неординарних, складних 

педагогічних ситуацій; активізували педагогічне мислення  шляхом надання 

викладачам проблемних запитань та завдань евристичного характеру.  

Практичну частину занять науково-методичного семінару 

здійснювалося різними способами. Досить широко застосовували роботу 

творчих груп, яка передбачала набуття досвіду «роботи у команді». Зазначимо, 

що творчі групи утворювалися за бажанням викладачів, склад таких груп міг 

змінюватися, тобто творчі групи мали тимчасовий характер.  

Творчі групи  викладачів упродовж проведення означеного семінару на 

добровільних началах виконували актуальні у світлі розв’язання 
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досліджуваної проблеми завдання: опрацювали наукову й науково-методичну 

літературу з різних питань щодо використання СПТ,  аналізували, 

систематизували новітню інформацію з проблеми, після чого доводили її до 

відома решти педагогічного колективу; вивчали передовий досвід колег свого 

та інших ЗВО із застосування СПТ у процесі викладання ЕД, узагальнювали 

його, визначали можливості творчого використання накопиченого досвіду в 

сучасних умовах;  систематизували й презентували власний педагогічний 

досвід.  

Робота творчих групах передбачала закріплення практичних умінь 

шляхом виконання різноманітних спільних завдань, що передбачало постійну 

взаємодію з іншими членами групи.  

На заняттях  спецсемінару широко використовували різнорівневі 

педагогічні технології навчання ЕД з урахуванням специфіки ЗВО, зокрема: 

– технології викладання ЕД (блочно-модульного структурування; 

проблемного, інтегрованого та інтерактивного навчання, ІКТ-технології, 

організації позааудиторної роботи тощо); 

– технології учіння (таксації цілей учіння, самоорганізації навчально-

пізнавальної діяльності, портфоліо тощо). 

– галузеві ПТ навчання ЕД, розроблені з урахуванням специфіки 

спеціальності студентів, які отримують економічну освіту. 

Крім того, зачну увагу приділяли оволодінню викладачами  ПТ, які 

передбачають взаємодію суб’єктів процесу навчання в системі «викладач‒

студент», «студент-студент», «студент-група», «викладач-студент-група», 

зокрема такими технологіями, як:  

– організації педагогічної взаємодії й співпраці; 

– групової роботи; 

– інтерактивні (ігрові, тренінгові, компаративні); 

– проектного навчання; 

– технології ситуаційного аналізу (case-study). 

У межах зазначених технологій широко використовували роботу в 
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парах, групові форми організації навчання. 

Завдання і вправи, які застосовували на заняттях спецсемінару, були 

розраховані, передусім, на розвиток знань і якостей, необхідних в інноваційній 

діяльності викладача: потреби в створенні нового; інформаційно-гностичних 

та евристично-дослідницьких умінь, у тому числі вмінь критичного аналізу 

педагогічних фактів та явищ, власної діяльності; творче ставлення до справи; 

організаторські, конструктивні вміння тощо. 

Значну увагу під час проведення спецсемінару приділяли 

інтерактивним технологіям. У межах інтерактивної моделі навчання 

викладачів долучили до оволодіння технологіями проведення інтерактивної 

лекції та контактного заняття . 

Викладачів ознайомлювали з особливостями проведення різних видів 

інтерактивних лекцій, які серед студентів користуються найбільшою 

популярністю, серед яких були: проблемна, інтегрована, бінарна, 

провокаційна, лекція-візуалізація, лекція-прес-конференція. 

Викладачі дійшли висновку, що інтерактивна лекція оптимізує процес 

навчання, якщо в процесі викладання: 

− забезпечується активізація мислення і поведінки здобувачів освіти; 

− зводить до мінімуму монолог викладача, надаючи перевагу діалогу 

між учасниками навчального процесу, де максимально використовує знання 

попередніх тем курсу, інших предметів, загальноекономічні та наукові знання; 

− передбачає опрацювання великого масиву інформації; 

− має здебільшого проблемний та пошуковий/евристичний характер; 

− сприяє налагодженню оперативного зворотного зв’язку з тими, хто 

навчається; 

− створює умови інтенсифікації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів та педагогічної праці викладача. 

Значну увагу під час проведення спецсемінару приділяли також ігровим 

ПТ: . викладачі оволодівали методикою  застосування рольових та ділових 
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дидактичних ігор, які сприяли засвоєнню професійно-соціального контексту 

майбутньої професійної діяльності студентів.  

На заняттях застосовували ігрові тренувальні завдання, спрямовані на 

оволодіння викладачами вміннями ведення діалогової взаємодії, зокрема: 

формулювати власну ідею з приводу обговорюваної проблеми в короткій 

переконливій формі; вислуховувати студентів; здійснювати діалогову 

партнерську взаємодію; аргументувати власну точку зору тощо. 

На заняттях означеного науково-методичного семінару також широко 

використовували різноманітні дидактичні ігри, дискусії, тренінгові ігри-

тренінги, дискусії, ситуаційні вправи, які можна застосовувати під час 

викладання різних курсів із ЕД ( «Макроекономіка», Мікроекономіка»,  

«Маркетинг», «Менеджмент», «Методика викладання економічних 

дисциплін», «Міжнародна економіка» та ін.).  

 Наприклад, використовувалися професійно-орієнтовні рольові ігри 

(«Біржа», «Інвестиційний проект»), моделюючі ігри («Діяльність фірми в 

ринкових умовах», «Рекламний проект», «Ресурси», «Острівна економіка», 

«Багатій, бідняк», «Валютні курси»), ігри-тренінги («Пошук нових клієнтів 

банку», «Опонент», «Ярмарок»), дискусії («Шляхи подолання фінансової 

кризи в Україні», «Удосконалення шляхів збалансування бюджету»), 

ситуаційні вправи («Нарада», «АЗМОЛ: міжнародні можливості 

українського виробника», «Бліцкриг», «Яким є смак позиційної 

невизначеності?”). 

Значну увагу приділили методу рольової перспективи, який давав 

можливість розвивати здатність викладачів ЕД до професійної самореалізації 

та самовдосконалення, а також набувати досвіду використання СПТ. 

Ефективність методу рольової перспективи виявилася в тому, що такий метод 

створював атмосферу «зараження успiхом»,  сприяв оволодiнню професійною 

термінологією, набуттю навичок  професійної дискусії тощо. 

Ураховуючи результати наукових розвідок сучасних дослідників, у 

своїй роботі для поглиблення професійної компетентності викладачів ЕД 
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щодо застосування СПТ ми звернулися до проєктних технологій, які 

застосовували в у процесі організації різних методичних заходів, під час 

здійснення викладачами науково-дослідної діяльності (виконання науково-

дослідних проєктів). Для успішної реалізації проєктів викладачам необхідно 

було оволодіти якісними професійними знаннями та вміннями, проявити 

комунікативні здібності, підвищувати рівень професійно-педагогічної 

компетентності. 

Застосування проєктних технологій для поглиблення професійно-

педагогічної компетентності в досліджуваному напрямі сприяло 

переведенню викладачів на творчий рівень оволодіння готовністю до 

використання СПТ. Працюючи над виконанням, оформленням та 

презентацією проєкту, викладач мав можливість продемонструвати власні 

професійні якості та вміння, які характеризують його готовність до 

використання СПТ. 

СПТ передбачають використання різноманітних дидактичних 

засобів. Тому на заняттях спецсемінару зверталися до таких засобів 

методичної роботи, як: багатофункціональні друковані роздаткові 

матеріали, навчально-методичні комплекси; ППЗ (електронні підручники, 

електронні енциклопедії, електронні бібліотеки, тезаурусні карти тощо), 

«інтелект-карти» (mind maps); опорні конспекти; інфографіка тощо. 

Використання вказаних дидактичних засобів, з одного боку, давало 

можливість покращити процеси сприйняття, запам’ятовування і 

використання викладачами нової інформації і, як наслідок, підвищити 

ефективність відповідної підготовки викладачів ЕД. З іншого боку, 

викладачі набували досвіду використання таких засобів, який 

реалізовували згодом у власній професійно-педагогічній діяльності.  

Багатофункціональні друковані матеріали (друковані матеріали на 

паперових носіях, комп’ютерні файли тощо) використовували для 

повідомлення нової інформації, для контролю, самоконтролю рівня 
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розвитку педагогічної компетентності викладачів ЕД, у тому числі щодо 

використання СПТ.  

Із метою інтенсифікації процесу розвитку педагогічної 

компетентності викладачів ЕД щодо використання СПТ використовували 

багатофункціональні друковані матеріали, які містили узагальнену 

інформацію (порівняльні таблиці, схеми, логічні структурні блок-схеми, 

графічні схеми навчальних тем тощо). О. Калінська звертає увагу на 

переваги таких дидактичних засобів, оскільки вони не призводять до 

психологічного перевантаження, втоми та підтримують мотивацію 

професійного вдосконалення [54]. 

Навчально-методичні комплекси та ППЗ застосовували для 

ефективної комп’ютерної підтримки й індивідуалізації підготовки 

викладачів у досліджуваному нами напрямі. 

Сучасними вченими доведено, що ППЗ  мають надзвичайно широкі 

дидактичні можливості ППЗ, зокрема: 

− адаптивність, яка забезпечує можливість змін темпу навчання, 

способів подання навчального матеріалу;  

− гіпертекстова побудова навчального матеріалу (текстового та 

графічного), яка включає засоби мультиплікації, когнітивної графіки;  

− застосування елементів мультимедіа, що сприяє організації 

багатомодальної взаємодії здобувача освіти з об’єктом вивчення, який може 

подаватися у вигляді аудіофайлів,  відеохронік, ілюстрованих термінологічних 

словників, голосового супроводу, можливості роботи з текстовою й 

ілюстративною базами тощо;  

− можливість самостійно проектувати діяльність як викладачеві, так і 

здобувачам освіти; забезпечувати оптимальний зворотний зв’язок [134]. 

Уважаємо доцільним розглянути більш докладно такий інноваційний  

засіб, як інфографіка, який вважаємо інноваційним для економічної освіти.  

Особливо зацікавив викладачів ЕД такий інноваційний засіб, як інфографіка. 
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Такий засіб створюється самим викладачем у процесі його когнітивної 

діяльності і водночас слугує засобом підтримки такої діяльності.  Інфографіка 

лежить на перетині таких предметних галузей, як статистика, аналіз даних, 

когнітивна психологія,  комп’ютерний дизайн тощо [55]. В основу 

застосування інфографіки покладено принципи візуалізації інформації, 

лаконічності, креативності, прозорості [92].  

Інфографіка виконує низку функцій: презентаційну, інформаційнау, 

пояснювальну, переконувальну, реконструвальну, прогнозувальну, 

організаційну, фасілітативну [92], тобто інфографіка має поліфункціональний 

характер.  

Прикладом інфографіки є «mind maps» («інтелект-карти»), які надають 

можливість викладачам представляти візуальні якісно-кількісні моделі 

процесів та явищ, які вивчаються; краще зрозуміти їхній взаємозв’язок, 

дослідити вплив різноманітних чинників на процеси та явища; наочно 

представляти перебіг досліджуваних явищ та процесів, прогнозувати їх 

розвиток; а також тезаурусні карти, які є певною схемою опису 

термінологічних систем певної ( у нашому випадку економічної ) галузі [54].  

Із метою стимулювання інноваційного педагогічного мислення 

викладачів ЕД, оптимізації їхньої самостійної роботи та самоконтролю 

використовували опорні конспекти як наочні схеми закодованого змісту 

навчального матеріалу в його суттєвих зв’язках. Попереднє  ознайомлення 

викладачів ЕД із теоретичним матеріалом в опорному конспекті давав 

можливість під час тренінгів, роботи творчих груп більше часу приділяти 

відпрацюванню практичних умінь та навичок викладачів ЕД використовувати 

СПТ у процесі навчання.  

На заняттях спецсемінару увагу викладачів постійно акцентували на 

тому, що ефективність використання СПТ значною мірою залежить від 

опанування методами та способам і  прийомами спільної взаємопов’язаної 

діяльності, а також оволодіння такими професійними якостями, як 

тактовність, толерантність, комунікативність, емпатійні та рефлексивні якості. 
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Результати проведення науково-методичного семінару, спрямованого на 

оволодіння педагогічною компетентністю використання СПТ у освітньому 

процесі ЗВО, розглядалися на засіданнях кафедр, які були задіяні в 

експерименті. Значну увагу під час обговорень приділяли визначенню 

труднощів, які відсувають викладачі щодо оволодіння практичними 

навичками застосування СПТ у навчанні ЕД та  визначенню подальших 

заходів щодо підвищення ефективності підготовки педагогів у відповідному 

напрямі.  

Особливу увагу в експерименті приділили роботі з поглиблення 

інформаційної компетентності викладачів ЕД.  

Для забезпечення інформаційної компетентності викладачів ЕД 

викладачами кафедри інформатики ХНПУ імені Г. С. Сковороди був 

розроблений і прочитаний спецкурс «Інформаційна компетентність 

викладача ЗВО» (див. додаток Ч). Спецкурс складався з двох модулів – 

«Основи користування комп’ютером» і «Методика застосування  КТ в 

освітньому процесі сучасних ЗВО». В інших експериментальних ЗВО також 

було впроваджено зазначений спецкурс. 

Окреслимо зміст указаних модулів означеного спецкурсу. 

Першим змістовим модулем «Основи користування комп’ютером» 

передбачалася робота у змістово-технічному напрямі поглиблення 

інформаційної компетентності  викладачів ЕД і передбачав: оволодіння й 

удосконалення практичних умінь користування комп’ютером, у тому числі 

опрацьовувати інформаційні електронні ресурси; ППЗ, розширення знань 

щодо існуючих СПТ із використанням комп’ютера та їх дидактичних 

можливостей.   

Зазначений модуль передбачав розгляд таких тем:  

Тема 1. Комп’ютер і комп’ютерна система. 

Тема 2. Основи роботи з  Windows. Стандартні додатки  Windows. 

Тема 3. Мережа Internet. Пошук інформації у мережі інтернет. 

Тема 4. Сервіси та ресурси, призначені для спілкування у мережі Інтернет. 
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Тема 5. Пошук інформації у мережі Інтернет. Авторське право і академічна 

доброчесність. 

У межах першої теми викладачів опановували такі питання: 

Представлення комп’ютерних програм та даних. Кодування текстової та 

графічної інформації. Збереження інформації. Поняття файлу. Апаратне 

забезпечення комп’ютера  (базова апаратна конфігурація, системний блок, 

монітор, клавіатура). Загальні уявлення про операційну систему (функції 

операційної системи, створення файлової структури, обслуговування файлової 

структури, установка та запуск програм, установка та підтримка обладнання, 

спільне використання ресурсів, обслуговування комп’ютера, запуск 

операційної системи, завершення роботи з операційною  системою).        

Зазначимо, що залежно від вхідного рівня підготовки в галузі КТ 

викладачів навчали за різними навчальними програмами,  тобто змістово-

технічна підготовка викладачів мала диференційований характер.  

За допомогою фахівців кафедр інформатики викладачі оволодівали 

сучасними  комп’ютерними технологіями (ІКТ, мультимедійними, Інтернет-

технологіями, технологіями ДН, WEB-технологіями, хмарними, 

телекомунікаційними).  

У межах другої теми викладачів знайомили з основами роботи з  

Windows. Окремим блоком розглядали питання опрацювання бази даних: 

створення бази даних у вигляді таблиці, ввід даних в таблицю, редагування 

даних; типи автоформ, та їх створення, ввід та редагування даних в формах, 

друк форм, сортирування записів у таблицях та формах, пошук та 

фільтрування записів; редагування таблиць; створення звітів за допомогою 

майстра. 

Особливу увагу приділили розвитку комп’ютерної грамотності 

викладачів щодо роботи в мережі Інтернет, використання Інтернет-ресурсів 

у викладацькій діяльності. Адже Інтернет наразі є найбільш потужним, 

важливим засобом оперативного отримання інформації у різних сферах 

життєдіяльності сучасної людини.  
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Викладачів ЕД ознайомлювали з основними функціональними і 

дидактичними можливостями Інтернету як найбільш глобальної ІКТ, 

спеціального розгляду отримали питання користування електронною поштою 

відеотелефоном та електронною бібліотекою, участі в електронних 

конференціях, телеконференціях тощо. 

У межах теми «Пошук інформації у мережі Інтернет» розглядалися такі 

питання: Глобальна мережа Інтернет. Сервери. Передача інформації по 

мережі. Протоколи. Адреси інформаційних ресурсів (URL). 

Пошук інформаційних ресурсів у мережі Інтернет. Пошукові машини та 

каталоги. Формування ключових слів. Пошук у знайденому. Збереження та 

аналіз знайденої інформації. Оцінювання інтернет-ресурсів.  

Тема «Використання інформації. Авторське право і академічна 

доброчесність» передбачалося розгляд таких питань, як: . Використання 

інтернет-ресурсів у навчальному процесі. Захист учнів від звернення до веб-

сайтів, які містять матеріали небезпечного для учнів характеру та від взаємодії 

з особами, що можуть представляти певну загрозу для них. Авторське право. 

Дотримання авторських прав при використанні електронних публікацій. 

Дотримання академічної доброчесності. 

Викладачів навчали створювати власний сайт в мережі Інтернет, на 

сторінках якого вони могли викласти науково-методичні доробки власного 

педагогічного досвіду, порушити для спільного обговорення актуальні для 

сучасної економічної освіти проблеми, у тому числі проблеми оптимізації 

процесу навчання за допомогою СПТ. Створення власного сайту та робота з 

ним сприяло регулярному закріпленню у викладачів знань та вмінь технічного 

та інформаційного характеру, а також підвищенню у педагогів самооцінки 

через усвідомлення того, що підготовлені ними навчально-методичні доробки 

стали доступними для широкого ознайомлення колег та студентів.  

Значну увага приділялася ознайомленню викладачів зі сайтами 

електронних педагогічних журналів та іншими освітніми сайтами, які можна 

творчо використовувати в процесі навчання ЕД. 
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У межах теми «Сервіси та ресурси, призначені для спілкування у мережі 

Інтернет» розглядали питання: Синхронні та асинхронні сервіси та ресурси 

для спілкування в мережі Інтернет. Використання форумів у навчальному 

процесі. Використання чатів для спілкування учасників процесу навчання. 

Програмні додатки, які використовуються для спілкування у мережі Інтернет 

(IRC, ICQ, Skype, MSN). Використання аудіотекстового режиму спілкування. 

Відеоконференції. 

У межах спецкурсу викладачів навчали створювати і  використовувати в 

професійній діяльності блогів і гаджетів, додавання тегів, опису матеріалів, 

фото, малюнків відеороликів на блог. Викладачі зацікавилися Вікі-системами 

та їх можливостями. Тому в спецкурс було додано такі питання: Використання 

технологій Вікі у професійній діяльності викладачів ЗВО. Можливості Вікі-

системи для спільної розробки освітніх проєктів. Особливості роботи з вікі-

сторінками (створення посилання, завантаження фото, форматування тексту). 

Розповсюдження інформації за допомогою ресурсів Веб 2.0. 

Другий модуль  «Методика застосування  ІКТ в освітньому процесі 

сучасних ЗВО» складався з таких тем: «КТ навчання, їх класифікація», 

«Дидактичні можливості КТ. Вимоги до застосування КТ у процесі навчання», 

«Відбір ППЗ», «Вимоги до використання ППЗ у процесі навчання», 

«Використання КТ при проведенні моніторингових досліджень якості 

навчання», «Застосування інтерактивної дошки». 

У межах другого модуля розглядалися такі питання: теоретичні аспекти 

використання засобів КТ у освіті; мета і завдання використання КТ у процесі 

навчання; види і зміст сучасних КТ; використання КТ на різних етапах процесу 

навчання; можливості, використання КТ для формуванні економічної 

компетентності здобувачів вищої освіти; переваги та недоліки використання 

ІКТ у навчальному процесі, у тому числі в економічному навчанні здобувачів 

освіти у ЗВО. 

На заняттях зі спецкурсу викладачів оволодівали методикою 

застосування інтерактивних комп’ютерних засобів,  як-от: 
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− комп’ютер; 

‒ інтерактивна дошка (або інтерактивні поверхні); 

− мультимедійний проектор; 

− інтерактивні системи опитування; 

− ППЗ. 

Також викладачів навчали створювати такі спеціальні дидактичні 

ресурси, тематичні блоги, на яких розміщували актуальну для студентів 

навчальну інформацію. 

У процесі навчання викладачі і студенти в співавторстві готували 

навчальні дидактичні матеріали: інтерактивні презентації, навчальні веб-

сайти, потокові презентації, педагогічні програмні засоби, розробляли 

дидактичні матеріали з ЕД. 

У межах теми «Використання КТ при проведенні моніторингу якості 

навчання у ЗВО» розглядали такі питання, як:  моніторинг, його мета, об’єкти 

моніторингу, новітні ПТ здійснення моніторингу навчання здобувачів вищої 

освіти.  

Викладачі оволодівали методичними аспектами використання ІКТ у 

проведенні моніторингу якості навчання здобувачів освіти, у тому числі: 

− накопичення банку даних щодо навчальних досягнень студентів; 

− підбір комп’ютерних методик діагностування; 

− проведення консультацій з використанням розроблених презентацій; 

− оформлення результативності навчання за допомогою таблиць, графіків, 

діаграм; 

− оформлення досвіду роботи у вигляді портфоліо. 

У межах спецкурсу значну увагу приділяли навчанню викладачів ЕД 

працювати на платформі LMS Moodle (LMS – Learning Management System – 

система управління курсами; Moodle ‒ Modular Object-Orіented Dynamіc 

Learnіng Envіronment – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне 

середовище), яка набула значного поширення в сучасних ЗВО. Ця платформа 

є вільним і безкоштовним веб-додатком, що поширюється за ліцензією GNU 
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GPL, дає можливість створювати сайти для організації ДН чи самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності студентів [164], зокрема й у процесі 

навчання ЕД.  

Популярність платформи LMS Moodle зумовлений тим, що вона 

вможливлює зручну організацію кожної з ЕД, зокрема: презентує здобувачам 

освіти навчальну програму, надає методичні матеріали в електронному та 

мультимедійному форматі тощо [72; 164]. До інтерактивних модулів-

складників LMS Moodle у вигляді текстової, веб-сторінки чи каталогу входять: 

Анкета, Чат, Форум, Семінар, Опитування, Глосарій (база знань із наскрізних 

термінів курсу), Робочий зошит (робота над завданням он-лайн протягом 

визначеного терміну), Урок (покрокове вивчення навчального матеріалу), 

Scorm (різні типи завдань із інших систем), Тест (усі можливі тести закритого 

типу), Wіkі (колективне обговорення проблеми й редагування текстів), Ресурс 

(програмні системи, редактори, гіперпосилання), Портфоліо (усі виконані 

роботи того, хто навчається; оцінки та коментарі викладача, повідомлення на 

форумі) тощо. Усе це надає можливість зосередити увагу майбутніх фахівців 

на окремих фрагментах змісту навчального матеріалу, закріпити його зміст, 

отримувати інформацію щодо труднощів здобувачів освіти щодо засвоєння 

навчального матеріалу, контролювати ступінь його засвоєння [72].  

Із метою вдосконалення інформаційної компетентності викладачів ЕД 

чільне місце в роботі з ними відводилося ознайомлення їх з різними готовими 

електронними програмами, навчальними комплексами (пакетами) та іншими 

матеріалами, які були розроблені для використання у ЗВО, у тому числі в 

навчанні ЕД,  із різними дидактичними цілями: подачі нового матеріалу, 

закріплення отриманих знань, перевірки сформованості у здобувачів вищої 

освіти певних умінь та навичок. При цьому постійно акцентували увагу 

викладачів на СПТ, які можна успішно використовувати в навчанні  ЕД.  

Викладачі, які викладали зазначений спецкурс, прагнули забезпечити 

індивідуальний педагогічний супровід слухачів спецкурсу в оволодінні ними 

вміннями і навичками роботи з комп’ютером. Із цією метою проводили 
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групові та індивідуальні консультації, зміст яких визначався на основі 

вивчення побажань слухачів спецкурсу. У разі необхідності для викладачів 

проводили додаткові заняття. 

Для підвищення  комп’ютерної грамотності викладачів їм пропонували 

самостійні завдання. Із метою підвищення ефективності самостійної роботи 

викладачам було роздано диски з текстом навчального посібника «Новітній 

самоучитель роботи на комп’ютері» [41], що давало можливість кожному 

викладачу повторно осмислювати надану навчальну інформацію та 

відпрацьовувати вдома необхідні практичні вміння та навички роботи з 

комп’ютером.   

Додатково до вивчення вищевказаного курсу викладачі кафедр 

інформатики, інформаційних технологій надавали консультації, виступали 

перед викладачами ЕД на заняттях науково-методичного семінару.  

Підвищення рівня комп’ютерної компетентності викладачів відбувалося 

також на курсах підвищення кваліфікації, під час стажуваннях в інших 

закладах освіти тощо. Це дозволяло викладачам набути нові знання та вміння, 

необхідні для застосування СПТ для реалізації дидактичних цілей.   

Для набуття викладачами досвіду використання ПТ широко 

застосовували відвідування/взаємовідвідування лекцій і семінарських занять 

та позааудиторних навчальних заходів (навчальні дисципліни: 

«Політекономія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна 

економіка», «Менеджмент», «Маркетинг», «Методика викладання 

економічних дисциплін», «Тренінг з фаху», «Економіка підприємства»), 

досвідчених колег з подальшим обговоренням та проведенням їх експертизи.  

У процесі експериментальної роботи   викладачам надавали 

індивідуальні консультації, проводили з ними індивідуальні бесіди, 

психологічні тренінги. 

Оскільки набуття професійно-педагогічного досвіду, розкриття 

особистості педагога, його творчого потенціалу найбільш активно 

відбувається у професійній діяльності, тому викладачів спонукали до 
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проведення відкритих лекцій, семінарських занять, демонстрації майстер-

класів, проведення позааудиторних заходів, які вимагали застосування 

різноманітних СПТ.  

Із метою забезпечення другої з визначених умов підготовки викладачів 

ЕД до використання СПТ було організовано й проведено серію майстер-

класів з використання СПТ:  проектування змісту навчальних занять з 

використанням ПТ, спрямованого на раціональну організацію навчального 

процесу; активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

формування сприятливого психологічного клімату; діагностику освітніх 

результатів; застосування мультимедійних засобів навчання тощо. Значну і 

плідну допомогу в організації таких заходів надавали фахівці з кафедр 

психолого-педагогічного спрямування.  

Проведення майстер-класів викликали у викладачів значний інтерес, 

отримували високу оцінку. Так, наприклад, таким став майстер-клас із 

застосування технологію «контактне заняття» (тема заняття «Інтерактивні 

технології викладання методологічних основ ринкової економіки» з 

навчальної дисципліни «Тренінг з фаху», доц. МельніковаО. В.). 

Зазначимо, що технологію «контактне заняття» розроблено й 

упроваджено в освітній процес ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ) [84].                                          

Після проведення майстер-класу викладачі взяли участь у обговоренні  

означеної технології, у результаті якого дійшли висновків про її переваги. 

Викладачі відзначили, що  технологію «контактне заняття»: 

– передбачає інтерактивний формат навчання, що істотно розширює 

діапазон використання дидактичних методів навчання (лекція-дискусія, 

бінарна, проблемна, мозковий штурм, кейс-метод, бізнес-тренінг, ситуаційні 

вправи, реальні проекти, комп’ютерні симуляції, дебрифінг, робота в малих 

групах, рольова гра тощо); 

– забезпечує раціональне поєднання теорії і практики; 
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– містить міждисциплінарний компонент і забезпечує постійний 

зворотний зв’язок викладачів зі студентами; 

– стимулює попередню самостійну підготовку студентів до заняття; 

– формує у студентів науково-дослідні компетенції; 

– дозволяє створити портфоліо, яке може містить електронний 

конспект лекції; презентацію заняття; список основної та додаткової 

літератури для кожної теми; перелік обов’язкових та вибіркових завдань, 

вправ, досліджень, тестів; карту самостійної роботи, яка видається на початку 

кожної сесії, де зазначені основні і вибіркові завдання для самостійної та 

індивідуальної роботи (видається на початку кожної сесії), інтелект-карти до 

тем (за вибором), творчі завдання, бізнес-плани; 

– сприяє здійсненню постійного моніторингу ступеня засвоєння 

майбутніми фахівцями навчального матеріалу. 

Зазначимо, що надані твердження викладачів у цілому співпали з 

висновками розробників означеної технології [84]. 

Цікавий майстер-клас підготувала і провела к.п.н., доц. 

В. К. Сідельнікова з теми «Економічні ігри та методика їх використання» 

(навч. дисципліна «Методика викладання економічних дисциплін»), на якому 

продемонструвала використання застосування інтерактивних технологій у 

поєднання з ІКТ. 

Наприкінці кожного навчального року підводилися загальні підсумки 

проведеної експериментальної роботи з підготовки викладачів до 

використання СПТ за певний термін часу, аналізували труднощі й недоліки 

проведеної роботи та визначали шляхи їх подолання, а також корегували 

програму подальших дій у означеному напрямі.  

Отже, для досягнення позитивних результатів роботи з поглиблення 

професійно-педагогічної компетентності викладачів ЕД педагогічні колективи 

кафедр, які брали участь у експерименті, пройшли багаторівневу систему 

професійно-педагогічної підготовки, а саме: 

– інформаційно-теоретичну; 
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– організаційно-практичну із закріпленням та апробацією теоретичних 

знань на практиці;  

– рефлексивну із самостійною роботою викладачів ЕД із 

переосмислення та критичного аналізу власної діяльності в напрямі 

використання СПТ; 

– корекційну, яка була спрямована на поглиблення педагогічних знань і 

практичних навичок викладачів ЕД для подолання наявних труднощів у 

використанні СПТ; 

– методичну, що передбачала підготовку педагогів-тренерів, які здатні 

демонструвати власні майстер-класи щодо використання СПТ у процесі 

навчання ЕД. 

Із метою реалізації третьої з визначених умов, яка передбачала 

забезпечення розвитку інноваційного педагогічного мислення викладачів,  

прагнули забезпечити творчий характер їхньої професійної діяльності, 

передусім у навчально-методичній, науково-методичній, науково-дослідній 

роботі. При цьому переслідували головну мету: оволодінні викладачами ЕД 

«акместратегіями творчої самореалізації у процесі досягнення вершин 

професіоналізму» (О. Калінська [54, с.165]) у процесі підготовки до 

використання СПТ. 

Для досягнення зазначеної мети прагнули на експериментальних 

кафедрах ЕД, факультетах, до яких належали ці кафедри, забезпечити науково-

методичне середовище. Адже, як слушно підкреслює О. Калінська, 

недооцінювання змістових аспектів методичного середовища кафедри, 

факультету, закладу освіти перешкоджає розв’язанню багатьох проблем, 

пов’язаних насамперед із підготовкою конкурентоздатних педагогічних кадрів 

у сфері економічної освіти.  

Науково-методичне середовище сприяє забезпеченню результативності 

професійного зростання, оволодінню науково-методичними цінностями 

педагогічної дійсності на основі взаємодії, співробітництва та співтворчості 

учасників освітнього процесу [54; 56; 59]. Повною мірою погоджуємося з 
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М. Климович, яка вважає, що таке середовище стимулює професійний 

розвиток викладачів та їхню готовність до створення у ЗВО атмосфери 

наукового пошуку, розроблення авторських курсів, програм та проєктів, 

науково-методичного забезпечення освітнього процесу [59]. 

Створюючи науково-методичне середовище прагнули, щоб воно 

відповідало положенням інноваційного підходу (див. П.1.3.), адже наразі є 

очевидним факт, що професійного успіху і акме висот досягають викладачі, 

які володіють високим рівнем інноваційності й креативності. Тож саме 

інноваційне науково-методичне середовище максимально сприяє реалізації 

творчого потенціалу особистості викладача, стимулює його прагнення до 

самозмін, виходити за межі стереотипів; розвиває здатність викладачів 

знаходити оригінальні, нестандартні способи розв’язання складних проблем. 

 У процесі реалізації третьої з визначених умов підготовки викладачів ЕД 

до використання СПТ під час проведення різних заходів (засідання кафедр, 

науково-методичні семінари, ради факультетів та ін.) широко 

використовували методи проблемного навчання та інтерактивні методи  

(дискусії, диспути, «мозкові атаки», «педагогічний консиліум» та ін.), які 

включали в себе гострі актуальні питання, що викликали сильні реакції в 

учасників указаних заходів. На них обговорювалися ставлення до інновацій і 

традицій в освіті, їх співвідношення, можливості оволодіти методикою 

використання сучасних педагогічних технологій кожним викладачем. 

Пріоритет в обговоренні надавався дивергентним питанням, тобто питанням, 

на які неможливо було дати однозначні відповіді. Викладачів стимулювали 

висловлювати творчі ідей, думки, активно підтримувати дискусію. 

 Приклади навчальних заходів, які було запроваджено на засіданнях 

науково-методичного семінару наведено у  Додатках У, Ф, Х, Ц. 

Слід підкреслити, що в процесі експериментальної роботи враховували 

принципи андрагогіки [5]. Це вимагало враховування того, що викладач як 

доросла людина, з одного боку, прагне швидкого застосування знань, тобто 

результати професійного вдосконалення затребувані практичною діяльністю 
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педагога. З іншого боку, для викладачів із значним стажем роботи часто 

притаманні стереотипи професійного мислення, пов’язані зі застарілим 

досвідом, особистісно-професійними установками, що перешкоджає 

оволодінню новими знаннями й навичками, опанування інноваційним 

досвідом тощо.  

Із метою подолання означених стереотипів, активізації творчого 

педагогічного мислення викладачів долучали до генерування нових iдей, для 

чого застосовували, зокрема, методику «брейнстормінгу» (мозкового штурму 

Осборна), суть якої полягає в розподiлі між учасниками генеративної та 

контрольно-виконавської частин акту мислення. У процесі «брейнстормінгу» 

висувалося багато різних iдей, наприклад, створення організації Грінпіс, 

агентства «педагогiчних розслідувань» тощо. 

Для розвитку у викладачів інноваційного мислення застосовували такі 

інтерактивні методи, як тренінги, «Ротаційні (змінні) трійки», 

«брейнстормінг», «Аналіз ситуацій (case-study)», «Інтелектуальні карти» 

(mind-maps), дискусії, дебати, круглі столи, квест (Quest) тощо. 

На заняттях розробленого науково-методичного семінару також 

застосовували метод аналізу конкретної ситуації та його різновидів: 

розв’язання ситуаційних задач, розв’язання проблемних ситуацій, вирішення 

інцидентів та конфліктів, метод «лабіринту дій» [6]. Розбір різноманітних 

ситуацій передбачав виокремлення таких явищ та проблемних і конфліктних 

ситуацій, які можуть виникнути в процесі використання СПТ. Викладачі в 

мікрогрупах (3-5 осіб) аналізували ситуацію, пропонували її рішення,  після 

чого в процесі колективного обговорення обирали оптимальний варіант. За 

відзивами викладачів, зазначені методи виявилися надзвичайно корисними в 

практичній діяльності з використання СПТ. 

Завідувачі кафедр ЕД, організовуючи науково-методичну і науково-

дослідну діяльність членів кафедри, залучали їх до: активної участі в науково-

методичних семінарах, у конкурсах грантів; розробки інноваційних освітніх 



207 
 

проєктів та програм; організації та проведення наукових конференцій, 

наукових семінарів, конкурсів і виставок наукових робіт. 

Тому в залученні слухачів до участі в конференціях використовували 

рекомендації сучасних дослідників, пов’язаних з їхньою підготовкою, 

зокрема, навчальні посібники з основ наукових і педагогічних досліджень, 

педагогіки наукової школи  [35; 47; 54; 63; 130 та ін.]. 

Наприклад, протягом 2016-2019 рр. викладачі експериментальних груп 

мали змогу взяти участь у роботі конференцій, які проводилися на кафедрах 

загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, в Інституті післядипломної 

підготовки ХНПУ імені Г. С. Сковороди, у ХНУ імені В. Н. Каразіна, зокрема: 

«Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних 

викликів: теорія і практика», «Розвиток інноваційного середовища 

навчального закладу» (2016 р.), «Якість освіти: вибір майбутнього» (2017 р.), 

«Шляхи оновлення змісту та якості освіти» (2018 р.). Також викладачів 

експериментальних груп долучали до участі у дистанційних конференціях, що 

сприяло оволодінню інформаційно-гностичними та інформаційно-

технічними вміннями, зокрема працювати з електронною поштою, 

оволодівати мультимедйними засобами навчання, працювати на різних 

комп’ютерних платформах тощо. 

Участь у науково-методичних семінарах, конференціях (підготовка 

доповідей та їх презентацій, тез) та інших заходах, сприяло реалізації потреби 

викладачів ЕД у набутті нових знань у галузі освітніх/педагогічних технологій, 

професійному самовираженні, творчому оволодінні знаннями, активізації 

інноваційного мислення, поглибленню мотивації досягнення шляхом 

демонстрації професійних успіхів, що підтверджувалося рівнем виконаної 

наукової роботи. Саме на таких заходах під час наукових дискусій викладачі 

мали можливість знайомитися з інноваційним досвідом використання ПТ, 

розвивати самостійність, оригінальність мислення, уміння обґрунтовувати 

інноваційні педагогічні ідеї, технології, виявляти псевдоінновації (О. Попова) 

та спростовувати хибні думки. Із метою активізації творчого пошуку 
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викладачів, розвитку їхнього інноваційного мислення викладачів долучали до 

проєктної діяльності з використанням КТ  (мультимедія, Інтернет-ресурси 

тощо). 

Так, викладачі кафедри економічної теорії ХНПУ імені Г. С. Сковороди 

у межах ініціативної теми «Соціально-економічні умови реалізації стратегії 

інноваційного розвитку економіки України» (реєстраційний номер 

0112U002006), працювали над розробкою таких проєктів, як «Тестове 

оцінювання навчальних досягнень учнів і студентів із використанням ІКТ», 

«Упровадження у старшій профільній школі компетентнісного навчання з 

використанням ІКТ», «Упровадження інноваційних ТН у загальноосвітній та 

вищій школі як засіб реалізації нових стандартів освіти» та «Універсальні 

навчальні дії як інноваційний засіб реалізації нових стандартів освіти».  

Виконуючи проєкт «Використання СПТ у процесі навчання ЕД» 

викладачами було розроблено електронні комплекси з різних ЕД, які включали 

як обов’язковий для вивчення (електронні навчальні матеріали, аудіо- та 

відеододатки, тестові матеріали), так і додатковий (глосарій професійних 

термінів, матеріали для самостійної навчально-пізнавальної діяльності, 

додаткові дидактичні ресурси, посилання на довідкові матеріали тощо) 

дидактичний матеріал. Зазначені комплекси поєднував переваги текстового 

редактора, електронної пошти, електронних журналів та багатьох інших 

атрибутів сучасних ІКТ, представлених платформою Moodle [72; 134].  Під час 

роботи над проєктом викладачі враховували результати досліджень [72; 164; 

166 та ін.]. 

Виконання творчих проєктів сприяли розвитку у викладачів 

інтелектуальних (аналітичних, прогностичних, дослідницькі, рефлексивних), 

а також проективних умінь (докладно їх розкрито в П.1.2.), що сприяло 

розвитку у викладачів ЕД інноваційного педагогічного мислення.  

Розвитку інноваційного мислення викладачів сприяє рефлексивність 

поведінки у процесі здійснення різних видів професійно-педагогічної 

діяльності.  
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З огляду на це, викладачів постійно спонукали до здійснення 

рефлексивного аналізу власної  професійно-педагогічної діяльності, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків між результативністю навчання  

з використанням здобувачів освіти і власною педагогічною компетентністю 

(при цьому акцентували на використанні ними СПТ), а також систематично 

аналізували  факти, ознайомлювалися з сучасними досягненнями педагогічної 

науки і практики щодо використання СПТ [94]. 

Також для культивування рефлексивності поведінки і розвитку 

рефлексивних умінь викладачів (аналізувати результати навчання здобувачів 

освіти за певною ТН; виявляти причини утруднень, що виникли в майбутніх 

фахівців під час навчання за певною технологією та визначати шляхи їх 

запобігання й подолання; робити висновки за результатами аналізу й 

використовувати їх у плануванні подальшої діяльності з реалізації певної ТН) 

створювали рефлексивні ситуації.  Такі ситуації, які створювали на заняттях 

розробленого науково-методичного семінару, під час тренінгів, давали 

можливість викладачам ЕД актуалізувати особистісні мотиви професійного 

зростання, у тому числі в досліджуваному нами напрямі, визначати ті 

компоненти готовності до використання СПТ, які вимагали подальшого 

вдосконалення або корегування. 

Такий ситуаційний рефлексивний аналіз викладачами ЕД щодо 

сформованості в них готовності до використання СПТ являє собою своєрідний 

реєстр особистих ресурсів для досягнення цілей [112], тож давав змогу 

критично осмислити траєкторію подальшого професійного розвитку.  

На заняттях спецсемінару створювали, зокрема, такі ситуації, як 

«Експерт»,  «Оціни свої дії», під час яких виконували такі завдання: 

1. Складіть список заходів, реалізація яких сприяє вдосконаленню 

готовності викладачів ЕД до використання СПТ. Проаналізуйте свої 

особистісно-професійні якості, які характеризують зазначену готовність, зі 

знаком плюс чи мінус.. З’ясуйте, які якості, що необхідні для ефективного 

використання СПТ потрібно в собі розвивати та вдосконалювати. 
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2. Опишіть поетапно бачення своєї майбутньої професійно-

педагогічної кар’єри. Відобразіть результати роботи з обґрунтування плану 

життя і плану кар’єри, що включає професійні цілі, етапи професійного 

зростання, а також особисті якості і дії, за допомогою яких Ви зможете досягти 

професійної акме.  

Кожну з визначених цілей викладачі зіставляли з рівнем сформованості 

професійно-педагогічних знань, умінь, якостей, які необхідні для їх 

досягнення. Визначені вміння і якості групували на ті, які сформовані на 

достатньому, і на ті, яких бракує. Після цього викладачі визначали програму 

практичних дій, необхідних для досягнення відсутніх знань, умінь та якостей. 

Окремо викладачам пропонували провести ситуаційний аналіз своїх умінь і 

якостей, які необхідні для оптимізації викладання ЕД із використанням СПТ.  

3. Проведіть самоаналіз своїх умінь, що необхідні для ефективного 

використання СПТ. Виділіть уміння, якими Ви володієте найбільшою мірою. 

Назвіть уміння, які слід удосконалювати.  

Із метою культивування у викладачів рефлексивності поведінки і 

розвитку рефлексивних умінь викладачів у експериментальній роботі також 

широко застосовували методи рефлексивно-інноваційного практикуму, 

запропоновані В. Сластьоніним і Л. Подимовою [110], а саме: рефлексивний 

полілог, позиційна дискусія. 

Означені методи сприяють актуалізації попереднього досвіду, 

переосмисленню його, творчому переосмисленню викладачем себе та своєї 

діяльності. 

Рефлексивний полілог спрямований на актуалізацію й розвиток 

творчого потенціалу педагога, спонуканню його до креативного осмислення 

власної діяльності, оцінювання її з позиції інноваційності, та прийняття 

ортимальних рішень.  

Указаний метод здійснюється в  три етапи [39; 93; 110.]: 

1) етап віднайдення та визначення педагогічних проблем, у процесі 

чого кожний учасник, не повторюючи попереднього, структурує проблеми; 
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2) етап висунення ідей щодо розв’язування означених проблем; 

3) колективне обговорення. 

Цінність рефлексивного полілогу полягає в тому, що забезпечується 

розвивальний ефект не лише найбільш підготовлених у визначенні, 

формулюванні й розв’язанні проблем педагогів, а й усіх – у тому числі тих, у 

кого інноваційне педагогічне мислення розвинене ще недостатньо. Завдяки 

«забороні» на повторення кожним учасником полілогу думок досягався ефект 

максимально самостійного й креативного осмислення альтернативних рішень 

педагогічних проблем. 

Застосування методу позиційної дискусії, що дав можливість не лише 

формувати банк даних про різні СПТ та особливості їх використання в 

процесі викладання ЕД, а й забезпечити процес їх критичного аналізу. 

Розглянемо методику проведення позиційної дискусії [110]. Учасники 

дискусії  поділяються на три групи. 

Перша група зосереджує увагу на виробленні проєкту майбутньої 

інновації (у нашому випадку ‒ певна СПТ), на своєму баченні та її 

проєктуванні. У процесі такої діяльності припускалася критика рішень, що 

пропонувалися, оскільки наприкінці дискусії викладачам необхідно було 

представити на загальне обговорення один із напрацьованих варіантів 

проєкту. 

Після викладу першою групою свого проєкту ПТ, до обговорення 

приєднувалася інша група, перед якою стояло завдання з’ясувати всі 

альтернативні варіанти стосовно запропонованої ПТ і, ґрунтуючись на 

цьому, спростувати твердження першої групи. Відхиливши запропоновані 

пропозиції, друга група починає розробляти своє рішення, потім вона також 

викладала програму дій. 

На кожному етапі фіксувалося і аналізувався отриманий продукт як 

результат творчої колективної діяльності. Якщо викладачі пропонують 

відразу кілька конструктивних проєктів ПТ, що заслуговують на увагу, 



212 
 

проводиться «аукціон педагогічних ідей». Суть такого аукціону полягає в 

подальшому вдосконаленні запропонованих проєктів у процесі 

колективного обговорення. Усе це дає змогу усебічно, глибоко й докладно 

аналізувати розробку ПТ, розпочинаючи від її теоретичної розробки й 

закінчуючи результатами розроблення її педагогічного забезпечення.  

Ефективність цього методу, з нашого погляду, зумовлена тим, що 

побудова цілiсної концептуальної моделі перебігу подій та визначення ролі 

й позиції кожного учасника творчої групи, яка брала участь в розробленні 

проєкту, дає пiдстави опрацювати рiзні варiанти отриманих результатів. 

Рішення приймаються не методом «cпроб і помилок» (що, на жаль, ми часто 

спостерігаємо в реальній практиці сучасних ЗВО), а відповідно до всебічної 

аналітичної експертизи. 

 

2.3. Аналіз результатів  експериментальної роботи 

 

На контрольному етапі експерименту здійснювали діагностику і 

самодіагностику рівня сформованості досліджуваної готовності викладачів 

ЕД за тими ж показниками, що й у  «вхідній діагностиці». На контрольному 

етапі також здійснювали оцінювання й самооцінювання результатів навчання 

студентів, аналітичну роботу за факторними  показниками навчання ЕД, 

порівняний аналіз змін у якості навчання студентів,  який здійснювали 

щороку. Такий моніторинг давав можливість оцінювати успішність реалізації 

визначених умов підготовки викладачів ЕД до використання СПТ,  корегувати 

методичну роботу, а викладачами ‒ індивідуальні програми професійного 

самовдосконалення. 

Основними завданнями контрольного етапу експериментальної роботи 

було визначено: 

1. Вивчення й пояснення шляхом порівняльного аналізу якісних і 

кількісних змін у сформованості  готовності викладачів ЕД  до використання 
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СПТ, які отримано в процесі експериментальної роботи відповідно до 

виділених критеріїв. 

2. На основі узагальнення  отриманих результатів  дослідження 

сформулювати  загальні  висновки щодо виконання завдань дослідно-

експериментальної роботи. 

Установлення динаміки рівнів сформованості  готовності викладачів 

ЕД  до використання СПТ здійснювалося на основі порівняльного аналізу 

даних констатувального та формувального етапів експерименту. При цьому 

виходили з показників, які визначають рівень розвитку як досліджуваної 

готовності в цілому, так і її окремих компонентів.  

Як було зазначено в П. 1.2., успішність формування будь-якого 

особистісного утворення, у тому числі готовності викладачів ЕД до 

використання СПТ, визначається насамперед зрушеннями в мотиваційній 

сфері. Так, сформованість професійно-педагогічної мотивації впливає на 

професійне зростання і самовдосконалення викладачів, у тому числі в 

досліджуваному напрямі. Тому в першу чергу проаналізуємо результати 

експериментальної роботи за мотиваційно-аксіологічним  критерієм. 

Як свідчать дані таблиці 2.2, в обох експериментальних групах зросла 

кількість викладачів із високим рівнем ціннісного ставлення до професійно-

педагогічної діяльності: +33,3 % у групі ЕГ1 і +23,8 % у групі ЕГ2. Менш 

значний приріст указаного показника пояснюємо тим, що викладачі групи ЕГ2  

працюють у непедагогічному ЗВО, у якому значно менше уваги приділяється 

саме педагогічному вектору викладацької діяльності. Крім того, групу ЕГ2  

складає більша кількість викладачів із непедагогічною базовою освітою. 

Проте досягнутий результат уважаємо досить успішним.  

Таблиця 2.2 

Зміни ціннісного ставлення викладачів до професійно-педагогічної 

діяльності ( у %) 

Групи 

 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 
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Рівні Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальні 

дані 

Контрольні 

Дані 

Високий 21,2 54,5 11,9 35,7 

Середній 63,6 45,5 61,9 57,2 

Низький 15,2 0 26,2 7,1 

 

Важливо, що в групі ЕГ2 помітно знизилася кількість викладачів із 

низьким рівнем ціннісного ставлення до професійно-педагогічної діяльності й 

педагогічної науки як цінності (приріст склав ‒19,1 %). У трьох викладачів 

рівень зазначеного показника не змінився, що пояснюємо усталеними 

стереотипами негативного ставлення до педагогіки, який виробився за 

тривалий термін ‒ стаж роботи цих викладачів більше 10 років. 

У групі ЕГ1 взагалі не залишилося викладачів із низьким рівнем 

означеного показника. 

Реалізація визначених у дисертації  умов досліджуваної підготовки 

позитивно вплинула на усвідомлення  викладачами ЕД значущості СПТ для 

оптимізації процесу навчання. За даними таблиці 2.3., кількість викладачів ЕД, 

які повною мірою усвідомлюють значущість СПТ, зросла в групах  ЕГ1 та ЕГ2 

на 39,4 % і на 47,6 % відповідно. Як бачимо, у цьому випадку більш суттєву 

динаміку отримано в групі ЕГ2, що можна пояснити більшим тяжінням 

викладачів ЕД непедагогічного ЗВО до реалізації технологічного підходу в 

освіті. 

Таблиця 2.3 

Зміни в усвідомленні викладачами ЕД значущості СПТ для 

оптимізації процесу навчання ( у %) 

Групи 

 

Ступінь 

усвідомлення 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констатувальний 

Етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальні 

дані 

Контрольні 

дані 

Усвідомлюють 

повною мірою 

48,5 87,9 23,8 71,4 

Усвідомлюють 

недостатньо  

45,5 12,1 59,5 21,4 
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Майже не 

усвідомлюють 

6,0 0 16,7 7,2 

 

Реалізація визначених у дисертації  умов досліджуваної підготовки 

позитивно вплинула і на професійну мотивацію викладачів. Так, значні 

зрушення зафіксовано в обох експериментальних групах за показником 

«Соціально-професійні мотиви». За даними таблиці кількість викладачів ЕД із 

високим рівнем сформованості таких мотивів професійної діяльності 

збільшилась із незначними розбіжностями: на 30,4 % і (група  ЕГ1) і на 28,5 % 

(група ЕГ2).  

Більшість викладачів експериментальних груп на контрольному етапі 

експерименту виявила бажає у своїй професійній діяльності отримати 

результати, значимі не стільки і не тільки для себе, але і для кождного 

студента, свого закладу освіти, суспільства.  

Такі результати отримано, на нашу думку, завдяки впровадженим 

заходам професійно-педагогічного спрямування (бесіди, диспути) у процесі 

реалізації першої з визначених умов досліджуваного феномену. 

Таблиця 2.4 

Динаміка сформованості соціально-професійних мотивів 

викладачів ЕД ( у %) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальні 

дані 

Контрольні 

дані 

Високий 30,3 60,7 19,1 47,6 

Середній 51,5 33,3 52,4 40,5 

Низький 18,2 6,0 28,5 11,9 

 

Як свідчить дані таблиці 2.5, позитивних результатів було отримано і за 

показником «мотивація досягнення». 
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Таблиця 2.5 

Динаміка сформованості у викладачів ЕД мотивації  

досягнення ( у %) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальні 

дані 

Контрольні 

дані 

Високий 27,3 60,6 23,8 57,1 

Середній 48,5 27,3 47,6 33,3 

Низький 24,2 12,1 28,6 9,6 

 

Так, значно збільшилася кількість викладачів, які мають високий рівень 

мотивації до успіху в групі ЕГ1: цей показник склав +33,3 % у обох 

експериментальних групах. Це пояснюється тим, що в процесі підготовки до 

використання СПТ викладачів ЕД мали можливість повірити у власні сили, 

виявити себе та свої можливості в новому колективі колег. Водночас 

зменшилась кількість викладачів із низьким рівнем сформованості мотивації 

досягнення: на 12,1 % (група  ЕГ1) і на 19,0 % (група ЕГ2). 

Слід зазначити, що в обох експериментальних групах збільшилася 

кількість викладачів, які потреби в професійних досягненнях стали 

пов’язувати з педагогічним вектором своєї діяльністю. 

Позитивний вплив на мотивацію досягнення мало впровадження таких 

заходів, як тренінги мотивації, тренінги досягнення, дискусії, на яких вдалося 

створити сприятливі умови для діалогічної взаємодії тощо. 

Як було зазначено у попередньому розділі (див. П.1.2), професійний 

інтерес забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення мети діяльності 

й тим самим сприяє орієнтації, більш повному і глибокому відображенню 

дійсності, ознайомленню з новими фактами, що активізує діяльність 

осбистості, у нашому випадку ‒ підготовку викладачів ЕД до використання 

СПТ. Тому вважаємо вельми важливим той факт, що реалізація педагогічних 

умов досліджуваної підготовки значною мірою вплинула на підвищення рівня 

професійно-пізнавального інтересу викладачів  у означеному напрямі. Як 
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свідчать дані таблиці 2.6, кількість викладачів із високим рівнем зазначеного 

показника зросла в групах  ЕГ1 та ЕГ2 на 39,4 % і на 38,0 % відповідно. 

Таблиця 2.6 

Динаміка сформованості у викладачів ЕД професійно-

пізнавального інтересу ( у %) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальні 

дані 

Контрольні 

дані 

Високий 30,3 69,7 33,4 71,4 

Середній 60,6 30,3 52,3 23,8 

Низький 9,1 0 14,3 4,8 

 

Позитивним виявилося й те, що збільшилася кількість викладачів, які 

систематично працювали в бібліотеці, користувалися пошуковою системою 

Інтернету, навчально-методичними матеріалами кафедр університету.  

Узагальнення отриманих результатів експерименту за мотиваційно-

аксіологічним критерієм дає підстави свідчити про наявність істотних змін у 

рівнях сформованості у викладачів ЕД професійно-педагогічної 

спрямованості (див. табл. 2.7) з чіткою тенденцією до її підвищення: приріст 

кількості студентів з високим рівнем сформованості готовності до 

використання СПТ за вказаним показником склав: +36,4 % (група  ЕГ1) і 

+28,6 % (група ЕГ2). 

  Таблиця 2.7 

Динаміка сформованості у викладачів ЕД професійно-педагогічної 

спрямованості ( узагальнені результати у %) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальні 

дані 

Контрольні 

дані 

Високий 30,3 66,7 23,8 52,4 

Середній 54,5 30,3 52,4 38,1 

Низький 15,2 3,0 23,8 9,5 
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Запорукою ефективності процесу підготовки викладачів ЕД до 

використання СПТ є активне ставлення педагогів до такої підготовки. Тому, 

згідно з визначеними критеріями,  нами було проаналізовано зміни, які 

відбулись у характері ставлення викладачів ЕД щодо 

вдосконалення/самовдосконалення професійної готовності до використання 

СПТ (див. табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Зміни характеру ставлення викладачів ЕД щодо 

вдосконалення/самовдосконалення професійної готовності до 

використання СПТ ( у %) 
Групи 

 

Характер 

виявлення 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальні 

дані 

Контрольні 

дані 

Позитивно-

активне 

36,4 69,7 19,0 64,3 

Позитивно-

пасивне  

39,4 30,3 47,6 28,6 

Індиферентне  24,2 0 33,4 7,1 

Як свідчить аналіз даних таблиці, кількість викладачів із позитивно-

активним ставленням щодо вдосконалення/самовдосконалення професійної 

готовності до використання СПТ у середньому зросла на 39,3 %. Водночас на 

чверть зменшилася кількість викладачів з позитивно-пасивним прагненням до 

оволодіння зазначеної готовності 

Важливим є те, що в експериментальних групах майже не залишилося 

байдужих викладачів щодо професійного вдосконалення в означеному 

напрямі.  

Указані зміни пов’язуємо з тим, що викладачі ЕД протягом 

експериментальної роботи отримували необхідну роз’яснювальну інформацію 

та стимулювальне підкіплення. Крім того, такі зміни, на нашу думку,  сталися 

завдяки забезпеченню особистісного підходу у процесі проведення науково-

методичного семінару науково-методичного семінару «Використання 
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сучасних педагогічних технологій у навчанні економічних дисциплін», а 

також проведення акме-тренінгів.  

Важливо, що помітні зміни відбулися в характері вияву викладачами 

прагнення до самовдосконалення  професійної готовності до використання 

СПТ – від ситуативного до стійкого. Результати експерименту дають підстави 

для висновку, що в кількість викладачів зі стійким прагненням 

самовдосконалення в означеному напрямі збільшилась у середньому вдвічі, 

що майже в 4 рази вище, ніж на контрольному етапі експерименту.  

Показово, що кількість викладачів, які не прагнуть до 

самовдосконалення  професійної готовності до використання СПТ на 

контрольному етапі не зафіксовано, у групі Е2 відсоток таких викладачів склав  

лише 4,7 %. 

Уважаємо, що значною мірою формуванню стійкого інтересу викладачів 

до  самовдосконалення готовності до використання СПТ сприяли 

стимулювальні заходи, а також підвищення мотивації досягнення. 

Проаналізуємо результати експериментальної роботи за 

інтелектуально-когнітивним критерієм. 

Як було доведено (підрозділи 1.2. і 1.3.), підготовка викладачів ЕД до 

використання СТ необхідно передбачає  неможливе отримання педагогами 

сукупністю знань із педагогіки, психології, інформаційних технологій тощо. У 

таблиці 2.9 відбито динаміку рівнів теоретичної підготовки викладачів ЕД до 

використання СПТ за окремими сукупностями знань.  

Таблиця 2.9 

Динаміка рівнів сформованості  професійно-педагогічних знань, які 

характеризують готовність викладачів ЕД до використання СПТ (у %) 

 
Групи знань Рівень 

сформованості 
ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Констат. 

дані 

Контр. 

дані 

Методологічні  Високий 24,2 48,5 28,6 47,6 
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 Середній 60,6 51,5 52,4 52,4 

Низький 15,2 0 19,0 0 

Загальнотеоретичні 

знання з педагогіки   

 

Високий 24,2 60,6 19,0 38,1 

Середній 45,5 30,3 38,1 54,7 

Низький 30,3 9,1 42,9 7,2 

Методичні  

 

Високий 24,2 66,7 21,4 54,7 

Середній 45,5 24,2 40,5 38,1 

Низький 30,3 9,1 38,1 7,2 

Організаційно-

педагогічні  

 

Високий 30,3 60,6 21,4 47,6 

Середній 27,3 24,2 35,7 42,9 

Низький 42,4 15,2 42,9 9,5 

Психологічні   

 

Високий 30,3 48,5 38,1 45,2 

Середній 24,2 36,3 19,0 40,5 

Низький 45,5 15,2 42,9 14,3 

Спеціальні 

 

Високий 9,1 45,5 7,2 47,6 

Середній 42,4 54,5 45,2 47,6 

Низький 48,5 0 47,6 4,8 

 

Як засвідчують дані таблиці, за всіма сукупностями знань викладачів 

зафіксовано позитивну динаміку. Так, кількість викладачів із високим рівнем 

методологічних знань зросла на  24,3 % (група  ЕГ1) і на 19,0 % (група ЕГ2); 

загальнотеоретичних знань з педагогіки ‒ на  36,4 % (група  ЕГ1) і на 19,0 % 

(група ЕГ2); методичних ‒ на  42,5 % (група  ЕГ1) і на 33,3 % (група ЕГ2); 

організаційно-педагогічних ‒ на  30,3 % (група  ЕГ1) і на 23,2 % (група ЕГ2); 

психологічних  ‒  на  18,2 % (група  ЕГ1) і на 7,1 % (група ЕГ2). 

У контексті нашого дослідження особливо важливим у даному випадку 

було визначити динаміку спеціальних знань, тобто знань теоретичних основ 

ПТ та використання КТ у освітньому процесі ЗВО. За означеним показником 
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кількість викладачів із високим рівнем зросла на 36,4 % (група  ЕГ1) і на 40,4 % 

(група ЕГ2).  

Значна кількість викладачів експериментальних груп (у середньому 

67,2 %) добре орієнтуються в педагогічному тезаурусі досліджуваної 

проблеми, тобто змогли на контрольному етапі експериментальної роботи 

дати обґрунтовані, розгорнуті та повні відповіді щодо суті ПТ, їх структури, 

класифікації, принципів і особливостей використання, специфіки окремих 

технологій тощо.  

Майже всі викладачів (у середньому 97,2 %) покращили рівень 

технологічних знань (платформ комп’ютерного навчання інтернет-сервісів, 

ІКТ, способів створення ППЗ, особливостей використання технічних та 

аудіо, відеозасобів, інтерактивних методів проведення занять тощо).  

Повноту і глибину знань викладачів, їх дієвість оцінювали за рівнем 

проведення відкритих аудиторних і позааудиторних навчальних занять, їх 

публічного обговорення, яке вимагало психолого-педагогічного аналізу і 

самоаналізу проведеного занняття, дій викладача щодо досягнення 

поставлених дидактичних цілей і завдань тощо. У процесі обговорення 

фіксувалися судження й аргументації викладачів за ступенем їхньої 

педагогічної компетентності, а також творчості, що є вкрай важливим у у 

контексті досліджуваної нами проблеми.  

Отже, викладачі на контрольному етапі експерименту 

продемонстрували досить високий рівень володіння понятійним апаратом, 

змогли чітко визначити суть ключових понять і положень, диференціювати 

основні поняття, розкрити їх особливості та специфіку та, що надзвичайно 

важливе, знання методики впровадження СПТ у процес навчання.  

У таблиці 2.10 представлено дані щодо змін характеру вияву 

викладачами ЕД інноваційного педагогічного мислення. 
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Таблиця 2.10 

Зміни характеру вияву викладачами ЕД інноваційного педагогічного 

мислення ( у %) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальні 

дані 

Контрольні 

дані 

Стійкий 39,4 60,6 38,1 54,7 

Ситуативний 30,3 24,2 23,8 31,0 

Короткочасний 30,3 15,5 38,1 14,3 

 

За даними таблиці, можемо констатувати, кількість викладачів із 

стійким виявом у професійній  діяльності інтелектуального мислення зросла 

на  21,2 % (група  ЕГ1) і на 16,6 % (група ЕГ2). При цьому зменшилась кількість 

викладачів із короткочасним виявом інтелектуального мислення: на  15,1 % 

(група  ЕГ1) і на 23,8 % (група ЕГ2). 

За результатами комплексної діагностики можемо констатувати, що у 

більшості викладачів на кінець експерименту виявилися такі вміння, що 

характеризують інноваційне мислення, як уміння бачити й усвідомлювати 

проблему (проблемне бачення),  уміння висувати гіпотези, уміння 

аналітичного мислення, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

уміння креативного мислення (уявляти, фантазувати). Майже однаковою 

мірою викладачі експериментальних груп продемонстрували вміння 

генерувати оригінальні педагогічні ідеї. 

Значна кількість викладачів експериментальних груп (57,6 % ‒ група 

ЕГ1, (57,1 % ‒ група ЕГ2) постійно демонстрували  самостійність, уміння 

передбачати і прогнозувати розвиток навчального процесу за умови 

використання тієї чи іншої ПТ, а  продукти професійно-педагогічної 

діяльності стали відрізнятися високою якістю, новизною, оригінальністю і 

неповторністю. При цьому  поглибилися мотиви інноваційної діяльності 

(прагнення реалізувати творчий потенціал; бажання бути визнаним; прагнення 
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досягти найбільшої результативності в конкретних умовах педагогічної праці 

тощо).  

Проаналізуємо динаміку рівнів готовності викладачів ЕД за діяльнісно-

технологічним критерієм. У таблиці 2.11 подано дані щодо динаміки у рівнях 

сформованості у викладачів груп ЕГ1 і ЕГ2 професійно-педагогічних умінь, які 

характеризують готовність викладачів ЕД до використання СПТ.  

Таблиця 2.11 

Динаміка рівнів сформованості  професійно-педагогічних умінь, які 

характеризують готовність викладачів ЕД до використання СПТ (у %) 

 
Групи вмінь Рівень 

сформованості 
ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Констат. 

Дані 

Контр. 

дані 

Інтелектуальні 

 

Високий 12,1 57,6 23,8 47,6 

Середній 72,7 39,4 52,4 47,6 

Низький 15,2 3,0 23,8 4,8 

Організаторсько-

конструктивні  

 

Високий 18,2 45,5 23,8 47,6 

Середній 51,5 48,5 38,1 42,9 

Низький 30,3 6,0 38,1 9,5 

Інформаційно-

гностичні  

 

Високий 18,2 54,5 28,6 42,9 

Середній 39,4 45,5 28,6 57,1 

Низький 42,4 0 42,8 0 

Організаційно-

педагогічні  

 

Високий 24,2 54,5 28,6 57,1 

Середній 45,5 39,4 38,1 35,7 

Низький 30,3 6,0 33,3 7,2 

Методичні  

 

Високий 24,2 66,7 23,8 50,0 

Середній 39,4 33,3 33,3 42,9 

Низький 36,4 0 42,9 7,1 

Комунікативні 

 

Високий 30,3 66,7 33,3 57,1 

Середній 45,5 21,2 33,4 28,6 
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Низький 24,2 12,1 33,3 14,3 

 

Аналіз даних таблиці свідчить, що по всім групам указаних умінь 

викладачів отримано позитивну динаміку.Так, кількість викладачів із високим 

рівнем інтелектуальних умінь  зросла на  45,5 % (група  ЕГ1) і на 23,8 % (група 

ЕГ2); організаторсько-конструктивними ‒ на  27,3 % (група  ЕГ1) і на 23,8 % 

(група ЕГ2); інформаційно-гностичними  ‒ на  36,3 % (група  ЕГ1) і на 14,3 % 

(група ЕГ2); організаційно-педагогічних ‒ на  30,3 % (група  ЕГ1) і на 28,5 % 

(група ЕГ2); методичними  ‒  на  42,5 % (група  ЕГ1) і на 26,2 % (група ЕГ2); 

комунікативними ‒  на  36,4 % (група  ЕГ1) і на 23,8 % (група ЕГ2);. 

На контрольному етапі експерименту більшість викладачів 

продемонстрували такі інтелектуальні вміння, як: бачити й усвідомлювати 

проблему (проблемне бачення),  висувати гіпотези, аналітичного мислення, 

уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у педагогічних явищах і 

процесах, уміння креативного мислення. Майже однаковою мірою викладачі 

обох експериментальних груп опанували вміннями генерувати оригінальні 

педагогічні ідеї. 

Викладачі ЕД оволоділи такими інформаційно-гностичними вміннями, 

як: самостійно здобувати та опрацьовувати інформацію, необхідну для 

досягнення навчальних цілей,  використовувати сучасні СПТ і технічні засоби 

для отримання, опрацювання й подальшої передачі інформації,  працювати з 

комп’ютером, успішно використовувати Інтернет-технології  та інші сучасні 

ІКТ в навчальному процесі; виділяти із сукупності інформації ті дані, факти, 

які необхідні для розкриття змісту навчального матеріалу; здійснювати 

перебір різних видів інформації, що стосується змісту завдання, та на основі її 

аналізу обирати найбільш важливу для його виконання; систематизувати, 

зберігати, репрезентувати та передавати здобувачам освіти отриману 

інформацію; перевіряти достовірність отриманої інформації й визначати 

власну позицію стосовно неї; застосовувати засвоєні знання щодо 
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використання СПТ на практиці, використовувати свій досвід для оптимізації 

навчання ЕД. 

Також наприкінці експерименту більшість викладачів 

продемонструвала володіння на високому і досить високому рівні такими 

організаторсько-конструктивнми вміннями, як: уміння розробляти 

алгоритми впровадження СПТ у процес викладання ЕД ( у тому числі з 

уведенням комп’ютерних програм і матеріалів мережі Інтернет); ураховувати 

індивідуальні особливості студентів у навчанні; аналізувати дидактичні 

можливості різних ПТ у межах усього курсу, теми, окремого навчального 

заняття тощо. 

Викладачі обох експериментальних груп підвищили свою педагогічну 

компетентність щодо методичних умінь застосовувати СПТ у навчальному 

процесі, управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів в умовах 

застосування СПТ (у тому числі із ІКТ); здійснення організації індивідуальної, 

групової, колективної діяльності студентів в різних видах навчально-

пізнавальної діяльності тощо. 

Також викладачі ЕД опанували комунікативними вміннями, які 

сприяють ефективному застосуванню СПТ:  уміннями встановлювати 

педагогічно доцільні взаємини з учнями з урахуванням їхніх індивідуальних 

особливостей в умовах застосування ППЗ; аналізувати ступінь доступності 

для здобувачів освіти формулювання завдань у навчальних програмах різних 

типів, електронних підручниках,  контрольних тестах; оцінювати інтерес 

студентів до роботи за певною ПТ. 

У межах обраної критеріальної бази дослідження важливим було 

визначення динаміки рівня рефлексивності поведінки викладачів у процесі 

підготовки та використання СПТ у процесі навчання ЕД, аналіз якої 

представлено в таблиці 2.12. 
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Таблиця 2.12 

Зміни характеру здійснення викладачами ЕД рефлексії професійно-

педагогічної діяльності ( у %) 

Групи 

 

Характер 

прояву 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальні 

дані 

Контрольні 

дані 

Здійснюють 

постійно 

30,3 66,7 33,3 57,1 

Здійснюють 

ситуативно 

48,5 30,3 33,4 28,6 

Майже не 

здійснюють 

21,2 3,0 33,3 14,3 

 

Аналіз результатів даних дає підстави свідчити, що в результаті 

експериментальної роботи суттєво підвищився високий рівень рефлексивності 

поведінки викладачів обох експериментальних груп: приріст високого рівня 

зазначеного показника в групі  ЕГ1 склав + 36,4 %; у групі ЕГ1 цей показник 

склав +38,9 %. Водночас в групі ЕГ1 викладачів, які не прагнуть до рефлексії 

власної професійно-педагогічної діяльності, практично не залишилося, у групі 

ЕГ2 цей показник виявився значно вищим. Із цього робимо висновок про 

необхідність корегування педагогічного забезпечення процесу підготовки 

викладачів ЕД до використання СПТ у вказаному напрямі. 

На контрольному етапі експерименту викладачі продемонстрували 

вміння здійснювати рефлексивний аналіз власної готовності до використання 

СПТ; аналізувати навчальне заняття, проведений із застосуванням різних 

СПТ; оцінювати ефективність СПТ за різними параметрами тощо. 

Рефлексивності поведінки викладачів, на нашу думку, сприяло те, що в 

результаті запровадження різноманітних інноваційно-рефлексивних методів 

та тренінгів педагоги мали змогу оволодіти вміннями аналізувати результати 

застосування СПТ, переосмислювати власні дії, прогнозувати діяльність на 

майбутнє, робити висновки щодо використання набутого педагогічного 

досвіду в процесі навчання. На контрольному етапі викладачі 
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продемонстрували  швидкість реакції на обставини, спрямованість на 

досягнення успіху в діяльності, адекватний аналіз ситуацій, що виникали в 

процесі навчання.  

Рівень сформованості готовності фахівця до певного виду діяльності 

визначає не тільки позитивна професійна мотивація, взаємозалежний 

комплекс професійних знань і вмінь, але й сукупність особистісних  якостей. 

Тому в процесі експериментальної роботи значну увагу акцентували на 

особистісних якостях, які сприяють успішному формуванню й розвитку у 

викладачів ЕД готовності до використання СПТ (цілеспрямованість, 

активність та ініціативність, професійна мобільність, креативність, 

комунікативність, емоційно-вольові якості),  що позитивно позначилися на 

результатах експерименту (див. табл. 2.13 ‒ 2.14). 

Таблиця 2.13 

Динаміка сформованості  значущих професійно-особистісних якостей, 

які характеризують готовність  викладачів ЕД до використання СПТ 

Професійні якості Рівень 

сформованості 
ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Констат. 

Дані 

Контр. 

дані 

Цілеспрямованість Високий 27,3 78,8 23,8 47,6 

Середній 48,5 21,2 49,9 42,9 

Низький 24,2 0 33,3 9,5 

Відповідальність Високий 39,4 60,6 47,6 66,7 

Середній 48,5 39,4 38,1 33,3 

Низький 12,1 0 14,3 0 

Активність та 

ініціативність 
Високий 24,2 48,5 38,6 57,1 

Середній 51,5 45,5 38,1 33,4 

Низький 24,2 6,0 33,3 9,5 

Професійна мобільність Високий 27,3 60,6 33,3 50,0 

Середній 45,4 27,3 33,4 35,7 

Низький 27,3 12,1 33,3 14,3 
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Креативність Високий 30,3 72,7 38,6 57,1 

Середній 54,5 21,3 47,6 38,1 

Низький 15,2 6,0 23,8 4,8 

Комунікативність Високий 42,4 60,6 33,3 52,4 

Середній 33,4 27,3 33,4 23,8 

Низький 24,2 12,1 33,3 23,8 

Емоційно-вольові якості Високий 30,3 60,6 35,7 59,5 

Середній 57,5 33,4 38,1 35,7 

Низький 18,2 6,0 26,2 4,8 

 

Аналіз даних таблиці дає підстави констатувати, що рівень вище 

вказаних професійних якостей покращився у значної кількості викладачів 

обох експериментальних груп. 

Так, високий рівень цілеспрямованості на виконання педагогічного 

вектору професійної діяльності на контрольному етапі експерименту 

зафіксовано у 78,8 % і в 47,6 % викладачів, що вище, ніж на констатувальному 

етапі експерименту, на 51,%  і на 23,8 %  за групами ЕГ1 і ЕГ2, відповідно. Такі 

розбіжності пояснюємо непедагогічним фахом ЗВО, у якому працюють 

викладачі  групи Е2. 

Інший стан справи спостерігаємо стосовно прояву наприкінці 

експериментальної роботи такої якості, як відповідальність: у цьому разі 

отримано майже однакові прирости викладачів із високим рівнем означеної 

якості: +21,2 % і +19,1 %.  

Прирости кількості викладачів із високим рівнем активності та 

ініціативності скали, за даними контрольного етапу експерименту, 

відповідно за групами ЕГ1 і ЕГ2: +24,3 % і +18,5 %. Важливо, що при цьому 

зафіксовано незначну кількість викладачів із низьким рівнем означених 

якостей, відповідно: 6,0 % і 9,5 %. 

Сьогодні неможливо представити викладача як високопрофесійного 

педагога, у якого не сформована така якість, як професійна мобільність. 



229 
 

Важливо, що значна кількість викладачів тією чи іншою мірою на 

контрольному етапі експерименту демонстрували виявлення означеної якості. 

Високий рівень професійної мобільності на контрольному етапі експерименту 

зафіксовано у 60,6 % і в 50,0 % викладачів, що вище, ніж на констатувальному 

етапі експерименту, на 51,%  і на 23,8 %  за групами ЕГ1 і ЕГ2, відповідно. 

Креативність викладачів ЕД визначали за такими параметрами, як 

прагнення їх при виконанні професійної діяльності до вияву нестандартного 

підходу у вирішенні професійних завдань, здатність до імпровізації, фантазії, 

творчої уяви тощо. На контрольному етапі експерименту викладачі 

демонстрували  розвиненість інноваційного, пошуково-перетворювального 

стилю мислення; інтелектуально-логічних здібностей; здатності проблемного 

бачення; творчої фантазії, уяви, допитливості самостійності, наполегливості 

тощо.  

Важливо, що значно зросла кількість викладачів, які виявляли ініціативу 

щодо оптимізації підготовки до застосування СПТ. Зросла кількість 

пропозицій, які висловлювали майбутні вчителі стосовно змісту організації 

навчального процесу з використанням СПТ. Прирости «високого рівня» за 

цим показником склали +42,4 % і 18,5 % відповідно.  

Важко переоцінити для творчої самореалізації вчителя роль таких 

особистісних якостей і здібностей, як уява, фантазія, романтизм. Більшість 

викладачів - учасників експерименту виражали прагнення до всього 

незвичайного, інноваційного, бажання пофантазувати, виявляли вміння брати 

на себе ту чи іншу уявну роль (приріст цього показника склав у середньому по 

експериментальних групах 29 %).   

Важливо, що викладачі підвищили рівень своєї комунікативності:  по 

експериментальних групах за цим показником отримано прирости «високого 

рівня» однакового порядку, що становить +18,2% і 19,1 %, відповідно.  

Для успішного оволодіння готовністю до використання СПТ мають 

розвинені емоційно-вольові якості викладача. Тож ми досить ретельно  

відстежували, як ці якості змінювалися в процесі експерименту. Саме такі 
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якості сприяють активному втіленню особистістю в діяльність того, що 

інтелект вважає за доцільне.  

До емоційно-вольових професійних якостей викладача ми віднесли такі: 

емоційна стійкість,   здатність долати труднощі, виявляти наполегливість у 

діяльності, вміння управляти собою в різних ситуаціях, організованість, 

дисциплінованість, вміння зберігати вольові зусилля протягом тривалого часу, 

рішучість, сміливість. 

У викладачів сталися суттєві зміни в здатності стримувати прояви 

негативних емоцій у професійно-педагогічній діяльності; налаштовуватися на 

позитивне сприйняття й прийняття ідей інших людей; саморегуляції; 

запобігати й вирішувати конфлікти; здійснювати контроль власних емоцій та 

поведінки. 

Отримані на контрольному етапі дані дають підстави констатувати, що 

значна кількість викладачів здатна мобілізувати сили для подолання 

труднощів, зберігати тривалі зусилля вольового натиску, добиватися 

поставленої мети, що  свідчить про виявлення такої вольової якості, як 

наполегливість.  

Надзвичайно важливими якостями у контексті нашого дослідження  є 

прояв сміливості, рішучості, здатності до ризику, які сприяє розвитку 

інноваційного педагогічного мислення, мобільному прийняттю рішень та 

відразу переходити до виконання їх, втіленню в практику інноваційних 

педагогічних ідей тощо.  Важливо, що у змінах означених якостей також 

зафіксовано позитивну динаміку.   

У цілому, за отриманими результатами,  кількість викладачів із високим 

рівнем сформованості емоційно-вольових якостей по експериментальних 

групах зросла на 30,3 % і 23,8 %, відповідно. 

 Найбільш впливовими на сформованість комунікативних і емційно-

вольових якостей виявилися проведення  ділових та рольових ігор, 

моделювання ситуацій, під час яких викладачів залучали до розв’язання 

різноманітних ситуацій, які вимагали прояву як комунікативних, так і 
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емоційно-вольових якостей; засоби емоційного та комунікативного тренінгів, 

під час яких застосовували завдання і вправи на загстрення комунiкативної 

спостережливостi; розвиток емпатійності і перцептивності; оволодiння 

способами встановлення контакту в рiзних ситуацiях взаємодії (як 

сприятливих, так і несприятливих) та вміннями конструктивного  вирішення 

конфліктних ситуацій тощо.   

Зазначимо, що відбулися зміни і в характері вияву професійно-

особистісних якостей, які характеризують готовність  викладачів ЕД до 

використання СПТ (таблиця 2.14). 

Таблиця 2.14 

Зміни характеру вияву  професійно-особистісних якостей, які 

характеризують готовність  викладачів ЕД до використання СПТ ( у %) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальні 

Дані 

Контрольні 

дані 

Стійкий 30,3 60,6 45,2 59,5 

Ситуативний 48,5 33,4 26,2 19,1 

Короткочасний 21,2 6,0 28,6 21,4 

Дані таблиці засвідчують, що кількість викладачів із стійким проявом 

зазначених якостей зросла по експериментальних групах у середньому на 

22,3 % 

У таблиці 2.15 презентовано дані щодо динаміки рівнів авторитету 

викладачів ЕД за результатами експериментально-дослідної роботи відбито в 

таблиці 2.16. 

Таблиця 2.15 

Динаміка рівнів авторитету викладача ЕД як професіонала ( у %) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальні 

Дані 

Контрольні 

дані 

Високий 33,3 63,6 35,7 59,5 
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Недостатньо 

високий 

51,5 30,3 38,1 28,6 

Низький 15,2 6,1 26,2 11,9 

 

Як свідчать дані таблиці у викладачів обох експериментальних груп 

суттєво підвищився авторитет. Кількість викладачів з високим рівнем 

авторитету зросла в групах ЕГ1 і ЕГ2  на 30,3 % і на 23,8 %, відповідно. При 

цьому зменшилась кількість викладачів із низьким рівнем авторитету як 

професіонала в групах ЕГ1 і ЕГ2  на 30,3 % і на 23,8 %, відповідно. Такі зміни 

пояснюємо, що реалізація визначених нами умов досліджуваної підготовки 

викладачів позитивно вплинуло на рівень їхньої професійно-педагогічної 

компетентності і педагогічної майстерності, що суттєво підвищило якість 

проведення занять із різних курсів ЕД, творчу активність викладачів у різних 

видах професійної діяльності, інноваційність мислення і дій тощо. 

Важливо, що підвищення авторитету викладачів спостерігали  як із боку 

студентів, так і з боку колег. 

Як було зазначено в П.2.1., важливим фактором для результативності 

процесу професійної підготовки викладачів, правильності вибору траєкторії 

самовдосконалення є самооцінка, адже саме вона значною мірою виступає 

регулятором поведінки особистості.  Отримані дані за результатами 

експериментально-дослідної роботи щодо зміни характеру самооцінки 

викладачів ЕД щодо сформованості в них готовності до використання СПТ 

відбито в таблиці 2.16. 

Таблиця 2.16 

Зміна характеру самооцінки викладачів ЕД щодо сформованості в 

них готовності до використання СПТ (у %) 

Характер 

самооцінки 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констатув. етап Контрольний етап Констатув. етап Контрольний 

етап 

Завищена 15,2 18,2 19,0 21,4 

Адекватна 48,5 75,8 38,1 66,7 

Занижена 

 

36,3 6,0 42,9 11,9 
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Отримані дані дали підставу стверджувати, що в експериментальних 

групах кількість викладачів з адекватною самооцінкою рівня готовності до 

використання СПТ зросла на 27,3 % (група ЕГ1)  і на 28,6 %  (група ЕГ2).  

Більшість студентів експериментальної групи навчилися правильно визначати 

власні професійно важливі якості, яких їм бракує для успішної майбутньої 

професійної діяльності в цілому та ефективного здійснення ІПС, а також 

адекватно оцінювати причини успіху/неуспіху власної педагогічної 

діяльності. Такий факт, на нашу думку можна пояснити тим, що 

цілеспрямована робота з підготовки викладачів до використання СПТ 

привелп до значних позитивних зрушень в теоретичній і практичній 

відповідної готовності педагогів. А чим більш ґрунтовно підготовлені 

викладачі до здійснення певної діяльності, тим більш критично вони 

спроможні оцінити своє професійне «Я». 

У таблицях 2.19 і 2.20 представлено результати експериментальної роботи 

за контрольно-результативним критерієм. Для нас було вельми важливим 

дослідити, як результати експериментальної роботи вплинули на ступінь 

задоволеності студентів від навчання ЕД. Як свідчать дані таблиці 2.17, 

кількість студентів, які задоволені навчанням повною мірою помітно зросла як 

у педагогічних (приріст склав +35 %), так і непедагогічних ЗВО (приріст склав 

+45 %).  

Таблиця 2.17 

Зміна ступеня задоволеності студентів навчанням ЕД ( у %) 

Групи 

 

Рівні 

Студенти педагогічних ЗВО 

(вибірка n1 = 100) 

Студенти непедагогічних 

ЗВО (вибірка n2 = 100) 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальні 

дані 

Контрольні 

Дані 

Задоволені 30 65 25 70 

Задоволені 

частково 

58 25 63 22 

Незадоволені 12 10 12 8 
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У процесі опитування студенти зазначали, що заняття багатьох 

викладачів стали більш цікавими, навчальний матеріал став більш зрозумілим; 

організація навчання спонукає до активного мислення, відповідає сучасності 

тощо. 

Дані таблиці 2.18 свідчать, що в результаті проведеної 

експериментальної роботи відбулися позитивні зрушення в якості навчання 

студентів. Так, кількість відсоток студентів із високим рівнем навчальних 

досягнень  збільшився в педагогічних і непедагогічниї ЗВО однаковою мірою: 

+11 % і 10 %, відповідно. 

Таблиця 2.18 

Зміна якості навчання ЕД за рівнем навчальних досягнень 

студентів ( у %) 

Групи 

 

Рівні 

Студенти педагогічних ЗВО 

(вибірка n1 = 100) 

Студенти непедагогічних 

ЗВО (вибірка n2 = 100) 

Констатувальний 

етап 

Контрольний 

етап 

Констатувальні 

дані 

Контрольні 

Дані 

Високий  24 35 20 30 

Середній 46 50 48 50 

Низький 30 15 32 20 

 

Позитивні результати за вказаним показником пояснюємо тим, що у 

студентів за рахунок поліпшення якості викладання (застосування СПТ, 

варіативність організації навчання тощо) підвищився рівень навчально-

професійної мотивації, пізнавального інтересу, активності навчально-

пізнавальної діяльності (самостійність ініціативність, тощо), вольових якостей 

(відповідальне ставлення до навчання, наполегливість у навчанні тощо). 

Підкреслимо, що досліджуваний у дисертації процес постійно підлягав 

моніторингу. На кожному етапі та в кожному напрямі реалізації педагогічних 

умов формування у викладачів готовності до використання СПТ моніторинг 

здійснювали за допомогою обраного комплексу методів і методик (див. 

П. 2.1).  



235 
 

У таблиці 2.19 наведено узагальнені результати експериментальної 

роботи щодо динаміки рівнів готовності викладачів ЕД до використання СПТ 

за окремими критеріями. 

Таблиця 2.19 

Результати експериментальної роботи (приріст у %) 

 
Критерії й показники рівнів готовності викладачів ЕД  

до використання СПТ 

Групи 

ЕГ1 

(33 особи) 

ЕГ2 
(42 особи) 

Мотиваційно-аксіологічний критерій:  

• рівень сформованості професійно-педагогічної спрямованості (ціннісне 

ставлення до професійно-педагогічної діяльності, усвідомлення значущості СПТ 

для оптимізації викладання ЕД, соціально-професійні мотиви, мотивація 

досягнення успіху, професійно-пізнавальний інтерес): 
- високий  

- достатній 

- низький 

 

 

 

 

+36,4 

-24,2 

-12,2 

 

 

 

 

+28,6 

-14,3 

-14,3 

• ставлення до вдосконалення / самовдосконалення професійної готовності 

до використання СПТ 

- позитивно-активне 

- позитивно-пасивне  

- індиферентне  

 

 

+33,3 

-9,1 

-24,2 

 

 

+45,3 

-19,0 

-26,3 

Інтелектуально-когнітивний критерій: 

• сформованість професійно-

педагогічних знань: 
 

- методологічних  

- загальнотеоретичих з 

педагогіки  

- методичних  

- організаційно-педагогічних  

- психологічних 

- спеціальних 
 

Рівні сформованості 

Група Е1 Група Е2 
Високий Середній Низький Високий Середній Низький • Н

и

з

ь

к

и

й 

+24,3 

+36,4 

 

+42,5 

+30,3 

+18,2 

+36,4 

-9,1 

-15,2 

 

-21,3 

-3,1 

+12,1 

-12,1 

-15,2 

-21,2 

 

-21,2 

-27,2 

-30,3 

-48,5 

+19,0 

+19,0 

 

+33,3 

+23,2 

+7,1 

+40,4 

0 

+16,5 

 

-2,4 

+7,2 

+21,5 

+2,4 

-19,0 

-35,7 

 

-30,9 

-30,4 

-28,6 

-42,8 

 

• характер вияву інноваційного педагогічного мислення: 

- стійкий 

- ситуативний 

- короткочасний 

 

+21,2 

-6,1 

-15,1 

+16,6 

+7,2 

-23,8 

Діяльнісно-технологічний критерій: 

 

• сформованість професійно-

педагогічних умінь: 

- інтелектуальних 

- конструктивних  

- інформаційно-гностичних 

- організаторсько-

педагогічних  

- методичних  

комунікативних 

Рівні сформованості 

Група Е1 Група Е2 
Високий Середній Низький Високий Середній Низький 

+45,5 

+27,3 

+36,3 

+30,3 

 

+42,5 

+36,4 

 

-33,3 

-3,0 

+6,1 

-6,1 

 

-6,1 

-24,3 

-12,2 

-24,3 

-42,4 

-24,2 

 

-36,4 

-12,1 

+23,8 

+23,8 

+14,3 

+28,5 

 

+26,2 

+23,8 

-4,8 

+4,8 

+28,5 

-2,4 

+9,6 

-4,8 

-19,0 

-28,6 

-42,8 

-26,1 

-35,8 

-19,0 
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Аналіз узагальнених даних з останньої таблиці дає можливість 

зауважити, що за всіма визначеними критеріями й показниками в обох 

експериментальних групах отримано позитивні зміни у рівнях сформованості 

готовності викладачів ЕД до використання СПТ.  

Отримані результати, що відображають рівні сформованості 

компонентів готовності викладачів ЕД до використання СПТ,  дали 

можливість звести їх до єдиного показника для підтвердження загальних 

висновків про рівні сформованості досліджуваного утворення  викладачів ЕД  

(табл. 2.20). 

Таблиця 2.20 

               Узагальнені результати формувального експерименту (у %) 

Рівні 

сформованості 

готовності 

викладачів ЕД до 

використання 

СПТ 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Констат. етап Контр. етап Констат. дані Контр. Дані 

Високий 

 

18,2 54,6 14,3 64,3 

Середній 

 

45,5 33,3 33,3 19,0 

• рефлексивність професійно-педагогічної діяльності: 

- здійснює постійно 

- здійснює ситуативно 

- майже не здійснює 

 

+36,4 

-18,2 

-18,2 

 

+38,9 

-4,8 

-34,1 

Особистісно-оцінний критерій: 

• характер виявлення викладачем професійно значущих особистісних 

якостей у професійно-педагогічній діяльності досліджуваного напряму 

(професійна мобільність, рішучість, ініціативність, комунікативність, креативність 

тощо): 

- стійкий 

- ситуативний 

- майже не виявляє 

• авторитет викладача як професіонала (серед колег і здобувачів освіти): 

- високий 

- недостатньо високий 

- низький 

• самооцінка викладача щодо сформованості в нього готовності до 

використання СПТ:  

- адекватна 

- завищена 

- занижена 

 

+30,3 

-15,1 

-15,1 

 

+30,3 

-21,2 

-9,1 

 

 

+3,0 

+27,3 

-30,3 

 

 

 

 

+14,2 

-7,1 

-7,1 

 

+23,8 

-9,5 

-14,3 

 

 

+2,4 

+28,6 

-31,0 
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Низький 

 

36,3 12,1 52,4 16,7 

 

Так, у експериментальній групі ЕГ1 кількість викладачів із високим 

рівнем готовності до використання педагогічних технологій підвищилася на 

36,4 %, у групі ЕГ2 – на 50,0 %; із низьким рівнем сформованості  зазначеної 

готовності в групі ЕГ1 кількість викладачів  зменшилась на 24,2 %, у групі ЕГ2 

– на 35,7 %. Отже, результати експериментальної роботи про ефективність 

визначених умов підготовки викладачів ЕД до використання СПТ. 

Викладачі експериментальних груп активізували свою професійно-

педагогічної діяльності щодо використання СПТ на всіх етапах навчального 

процесу, особливо ж для викладу і пояснення нової інформації, закріплення й 

узагальнення вивченого матеріалу, виконання практичних завдань (зокрема, 

використання мультимедіаінформації, відбір і аналіз інформації, презентації, 

що забезпечують високий рівень наочності, тощо). Широко використовуються 

ігрові  ПТ економічного навчання, проєктна технологія, кейс-метод, дискусії, 

тренінги, ІКТ та інші технології, що сприяють міцності знань, розвивають 

позитивну мотивацію навчання, аналітичні здібності та навички, творче 

мислення здобувачів освіти. 

Для аналізу впливу педагогічних умов підготовки на зміну рівнів 

готовності викладачів ЕД до використання СПТ ми використовували 

статистичне порівняння спостережених відносних частот появи викладачів з 

певним рівнем готовності з гіпотетичною імовірністю подій  [26, с.258]. 

В якості гіпотетичної  застосували відносну частоту появи викладачів 

із відповідним рівнем готовності до використання СПТ в експериментальних 

групах на початок експерименту. 

Статистику критерію  обчислювали за формулою: 

      (2.2), 

0p

0p

U

0

0 0

( )W p n
U

p q

−
=
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де  ‒ об’єм вибірки,  ‒ відносна частота появи події,  ‒ 

гіпотетична імовірність непояви події. 

Було висунуто нульову гіпотезу, що відносна частота появи викладача з 

високим рівнем готовності до використання СПТ на кінець експерименту не 

більша, ніж на початок експерименту. 

При рівні значущості      = 3,8.  Якщо , то 

нульова гіпотеза відхиляється. 

Обчислення за формулою 2.2 показує, що спостережуване  дорівнює 

10,4. Оскільки , то нульова гіпотеза відхиляється і приймається 

альтернативна: відносна частота появи викладача з високим рівнем готовності 

до використання СПТ за результатами реалізації педагогічних умов 

відповіднрої підготовки (групи Е1, Е2) на кінець експерименту вище, ніж на 

його початок (розрахунки проведено за даними таблиці 2.21 і 2.22). 

Аналогічні розрахунки показують, що відносна частота появи викладача 

з низьким рівнем готовності до використання СПТ на кінець експерименту 

менша, ніж на початок експерименту. Отже, можна стверджувати, що 

реалізація науково обґрунтованих умов підготовки викладачів ЕД до 

використання СПТ позитивно вплинула на підвищення рівнів відповідної 

готовності. 

Кількісний аналіз одержаних даних було уточнено за допомогою 

непараметричних методів математичної статистики з використанням 

критерію знаків, який використано для порівняння стану певної властивості 

об’єктів двох залежних вибірок за рівнями готовності викладачів ЕД до 

використання СПТ на початок і кінець експерименту [32, c. 49]. 

Було висунуто нульову гіпотезу про те, що реалізація науково 

обґрунтованих умов підготовки викладачів ЕД до використання СПТ не 

вплинуло на підвищення рівнів відповідної готовності. Порівнювалися дві 

вибірки студентів експериментальних груп на початок та кінець експерименту. 

Дані розподілу викладачів за категоріями наведено в таблицях 2.21 і 2.22. 

n W
0q

0,01 = критU критU U

U

критU U
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Таблиця 2.21. 

Дані про рівні готовності викладачів експериментальних груп 

до використання СПТ на кінець експерименту (у%) 

             Рівні 

сформованост

і готовності 

викладачів 

ЕД до 

використання 

СПТ 

ЕГ1 (33 особи) ЕГ2  (42 особи) 

Контр. етап Приріст Контр. 

 дані 

Приріст 

Високий 54,6 +36,4 64,3 +50,0 

Середній 33,3 ‒12,2 19,0 ‒14,3 

Низький 12,1 ‒24,2 16,7 ‒35,7 

 

Таблиця 2.22 

Розподіл викладачів експериментальних груп за рівнями готовності 

викладачів експериментальних груп 

до використання СПТ у вибірках Е1, Е2,   

на початок і кінець експерименту 

 
Категорії (рівні) 

Вибірки 

1 

(високий) 

2 

(середній) 

3 

(низький) 

Е1 (33 особи) 
на початок експ. 6 15 12 

на кінець експ. 18 11 4 

Е2 (42 особи) 
на початок експ. 6 14 22 

на кінець експ. 27 8 7 

 

 

Для перевірки гіпотези за допомогою критерію знаків, використовуючи 

педагогічні спостереження, ми підраховували статистику критерію Т як 

суму позитивних переходів викладачів від категорії до категорії. 

Оскільки елементи вибірки на кінець експерименту мають тенденцію до 

збільшення свого рівня готовності до використання СПТ, то ми 

використовували односторонній знаковий критерій. 
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Для визначення критичного значення    статистики критерія Т 

обчислювалася  за формулою: 

 ,    (2.3)  

де   - кількість викладачів, які не залишилися на рівні початку 

експерименту; 

 ‒ квантіль нормального розподілу, що визначається для імовірності 

. Значенню      відповідає   =  ‒1,64. 

Нульова гіпотеза відхиляється на рівні значущості , якщо статистика 

критерію Т більше ніж Ткрит= , та приймається альтернативна гіпотеза. 

Підрахунки показують, що для експериментальних груп 

Е1 :  Т= 20 ,   = 14;  

Е2 :  Т= 36 ,   = 24. 

 

Оскільки спостережуване  у всіх експериментальних виборках, 

то згідно з правилом прийняття рішення, нульова гіпотеза відхиляється на 

рівні значущості  і приймається альтернативна: реалізація науково 

обґрунтованих педагогічних умов підготовки викладачів ЕД до використання 

СПТ позитивно вплинула на підвищення рівнів відповідної готовності 

педагогів, що свідчить про ефективність визначених умов підготовки 

викладачів ЕД до використання СПТ. 

Ефективність науково обґрунтованих у дисертації педагогічних умов 

доведено також значним зростанням визначених нами критеріїв готовності 

викладачів ЕД до використання СПТ (таблиці 2.19, 2.20). 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведення педагогічного експерименту та аналіз отриманих 

результатів дозволили дійти таких висновків.  

n t−

t

0,5( )t n W n = +

n

W

 0,05 = W



n t−

n t−

n t−

критT T

0,05 =
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1. У процесі експериментального дослідження знайшла 

підтвердження гіпотеза про те, що що професійна готовність викладачів 

економічних дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій 

підвищиться, якщо  забезпечити: 1) стимулювання професійно-педагогічної 

спрямованості викладацької діяльності (ціннісне ставлення до професійно-

педагогічної діяльності, професійно-пізнавальний інтерес, мотивація 

досягнення, прагнення до оволодіння й застосування в освітньому процесі 

сучасних педагогічних технологій та до професійного самовдосконалення); 

2) поглиблення професійної компетентності викладачів щодо застосування 

педагогічних технологій відповідно до сучасних вимог до економічної освіти; 

3) розвиток інноваційного педагогічного мислення викладачів у різних видах 

професійної діяльності.  

2. Для визначення рівнів сформованості готовності викладачів ЕД до 

використання доцільно послугуватися такими критеріями з відповідними 

показниками: 1) мотиваційно-аксіологічний (сформованість професійно-

педагогічної спрямованості (ціннісне ставлення до професійно-педагогічної 

діяльності, усвідомлення значущості СПТ для оптимізації викладання ЕД, 

соціально-професійні мотиви, мотивація досягнення успіху, професійно-

пізнавальний інтерес); ставлення щодо вдосконалення/самовдосконалення 

професійної готовності до використання СПТ;); 2) інтелектуально-

когнітивний (сформованість професійно-педагогічних знань (методологічних, 

загальнотеоретичих, методичних, організаційно-педагогічних, психологічних, 

спеціальних); характер вияву інноваційного педагогічного мислення); 

3) діяльнісно-технологічний (сформованість професійно-педагогічних умінь, 

які характеризують готовність викладача ЕД до використання СПТ 

(інтелектуальних, організаторсько-конструктивних, інформаційно-

гностичних, методичних, комунікативних); рефлексивність професійно-

педагогічної діяльності); 4) особистісно-оцінний (характер виявлення 

викладачем професійно значущих особистісних якостей у  професійно-

педагогічній діяльності  досліджуваного напрямку (професійна мобільність, 
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рішучість, ініціативність комунікативність, креативність тощо); авторитет 

викладача як професіонала (серед колег і здобувачів освіти); адекватність 

самооцінки викладача щодо сформованості в нього готовності до 

використання СПТ). 

3. Ефективними для стимулювання професійної мотивації 

викладачів ЕД щодо оволодіння готовністю до використання СПТ як 

важливого складника професіоналізму виявилися такі форми роботи, як: 

тренінги мотивації, ділові та рольові ігри, заохочувальні заходи. 

4. Ефективній реалізації другої з визначених умов, яка передбачала 

поглиблення професійної компетентності викладачів щодо застосування 

педагогічних технологій відповідно до сучасних вимог до економічної освіти, 

сприяла професійно-педагогічна підготовка  в межах науково-методичного 

семінару «Використання сучасних педагогічних технологій у навчанні 

економічних дисциплін»  та спецкурсу «Інформаційна компетентність 

викладача ЗВО»; майстер-класи; стажування. 

5. Для розвитку інноваційного педагогічного мислення викладачів 

ЕД у різних видах професійної діяльності доцільно використовувати: 

інтерактивні методи  (дискусії, диспути, «мозкові атаки», «педагогічний 

консиліум» та ін.), які включали в себе гострі актуальні питання, що викликали 

сильні реакції в учасників; метод проєктів. 

6. Аналіз експериментальних даних свідчить про те, що реалізація 

визначених педагогічних умов підготовки викладачів ЕД до використання 

СПТ сприяє підвищенню рівня сформованості відповідної готовності. 

Вірогідність отриманих результатів підтверджено методами математичної 

статистики (використання критерію знаків з метою порівняння стану певної 

властивості об’єктів двох залежних вибірок за рівнями досліджуваного 

об’єкту ЕД; статистичне порівняння спостережуваних відносних частот появи 

викладачів із певним рівнем готовності викладачів ЕД до використання СПТ 

із гіпотетичною імовірністю подій  ро). 
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7. Порівняльний аналіз експериментальних даних доводить, що 

вихідна методологія була правильною, поставлені завдання виконано, мету 

досягнуто.  

8. Матеріали другого розділу відображено в таких публікаціях 

автора: [137‒149; 165].  
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ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження підтвердило правильність висунутої гіпотези та 

дало підстави сформулювати висновки відповідно до поставлених завдань: 

1. Педагогічну технологію визначено як науково  обґрунтовану 

систему педагогічних дій, операцій і процедур, яка завдяки впорядкованому їх 

здійсненню педагогом за умови оптимальності ресурсів і зусиль усіх учасників 

педагогічного процесу, гарантовано забезпечує ефективне досягнення 

прогнозованого результату, спрямованого на особистісний і професійний 

розвиток, саморозвиток здобувача освіти. 

З’ясовано, що найбільш актуальними в сучасній практиці економічної 

освіти є: кредитно-модульна технологія; технології креативного навчання; 

інтерактивні технології (неімітаційні та ігрові); рефлексивні технології; 

інструментальні технології (безкомп’ютерні, ІКТ із використанням 

комп’ютера). Особливості СПТ полягають в орієнтації їх на чітко й детально 

визначені цілі; можливості дидактичного вибору; суб’єктності навчання; 

варіативності навчання; широкому використанні педагогічних програмних 

засобів тощо. СПТ у навчанні ЕД мають бути спрямовані на формування й 

розвиток економічного мислення здобувачів вищої освіти, критичного 

бачення економічних процесів у країні та світі, уміння використовувати 

економічні знання в процесі життєдіяльності тощо. 

2. Доведено, що успішність застосування СПТ в економічному 

навчанні майбутніх фахівців передбачає спеціальну підготовку викладачів ЕД 

в означеному напрямі, результатом якої є їхня готовність до здійснення цієї 

діяльності. Таку готовність визначено як динамічне інтегроване особистісне 

утворення викладача ЕД, що включає професійні мотиви, цілі, спеціальні 

знання й уміння, професійно-особистісні якості, що забезпечують ефективне 

впровадження педагогічних технологій в освітній процес. 

Структуру готовності викладачів ЕД до використання СПТ 

представлено як сукупність мотиваційно-ціннісного (педагогічні мотиви й 

цінності, на які викладач орієнтується у своїй професійній діяльності), 
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інтелектуально-гностичного (педагогічне інноваційне мислення; знання з 

психології, педагогіки вищої школи, методики тощо), операційно-

технологічного (сукупність практичних умінь для застосування ПТ, а саме 

інтелектуальних, конструктивних, інформаційно-гностичних, 

організаторсько-педагогічних, методичних, комунікативних) та особистісно-

креативного (сукупність професійно значущих якостей, а саме професійної 

мобільності, комунікабельності, креативності тощо) компонентів. 

3. Науково обґрунтовано педагогічні умови підготовки викладачів 

ЕД до використання СПТ, а саме: поглиблення професійно-педагогічної 

спрямованості викладацької діяльності та стимулювання викладачів до 

професійного самовдосконалення; підвищення рівня професійної 

компетентності викладачів у галузі застосування педагогічних технологій з 

огляду на вимоги до економічної освіти; розвиток інноваційного 

педагогічного мислення викладачів.  

Експериментально доведена ефективність відповідних умов. Так, 

в експериментальній групі ЕГ1 кількість викладачів ЕД із високим рівнем 

готовності до використання СПТ підвищилася на 36,4 %, у групі ЕГ2 – на 50 %; 

кількість викладачів із низьким рівнем сформованості зазначеної готовності 

в експериментальних групах зменшилася на 24,2 % та на 35,7 % відповідно.  

4. Уточнено критерії рівнів готовності викладачів ЕД до 

використання СПТ (мотиваційно-аксіологічний, інтелектуально-когнітивний, 

діяльнісно-технологічний,  особистісно-оцінний) та їх показники.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів визначеної проблеми. 

Перспективними для подальшого наукового пошуку є питання вдосконалення 

навчально-методичного інструментарію для забезпечення підготовки 

викладачів ЕД до використання СПТ з урахуванням профілю ЗВО. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Визначення поняття «педагогічна технологія» 

Автори Наукове трактування 

В. Беспалько  Змістовна техніка реалізації навчального процесу 

В. Монахов Продумана в усіх деталях модель спільної педагогічної 

діяльності  з проектування, організації та проведення 

навчального процесу з безумовним забезпеченням 

комфортних умов для студента та викладача 

Б. Лихачов Організований, цілеспрямований, навмисний 

педагогічний вплив на навчальний процес 

М. Кларін  Системна сукупність і порядок функціонування усіх 

особистісних, інструментальних та методологічних 

засобів, які використовуються для досягнення 

педагогічних цілей 

Т. Сакамото Впровадження в педагогіку системного способу 

мислення 

М. Махмутов Більш-менш жорстко запрограмований процес взаємодії 

викладача та студента, що гарантує досягнення 

поставленої мети 

І. Волков Це опис процесу досягнення планованих результатів 

навчання 

В. Ченцов Продумана в усіх деталях модель спільної педагогічної 

діяльності з проектування, організації і проведення 

навчального процесу з безумовним забезпеченням 

комфортних умов для учнів та викладачів 

Г. Селевко Сукупність цілей, змісту, методів і засобів для 

досягнення планових результатів навчання 

І. Мархель Система засобів навчання і способів їх застосування 
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І.Прокопенко 

В. Євдокимов 

Система науково обґрунтованих дій і взаємодій 

елементів навчального процесу, здійснення яких 

гарантує досягнення поставлених цілей навчання 

Ф. Фрадкін Систематичний, концептуальний, об’єктивований, 

інваріантний опис діяльності вчителя й учнів, 

спрямований на досягнення освітньої цілі 

В. Серіков Законовідповідна педагогічна діяльність , що реалізує 

науково обґрунтований проект дидактичного процесу і 

має більш високий ступінь ефективності, надійності й 

гарантованості результату, ніж традиційне навчання 

В. Сластьонін Впорядкована сукупність дій, операцій і процедур, що 

інструментально забезпечують досягнення 

прогнозованого результату 

О. Пєхота  Спільна галузь педагогічного знання, яка включає в себе 

дві групи питань, перша з яких пов’язана із 

застосуванням у навчальному процесі технічних 

засобів, друга – з його організацією 

І. Зязюн Сфера знання, яка включає методи, засоби і теорію їх 

використання для досягнення цілей освіти 

В. Гузєєв Сукупність педагогічних теорій, що забезпечують 

досягнення педагогічних цілей 

Ю. Бабанський цілеспрямована система 

С. Гончаренко Система процедур, яка оновлює професійну діяльність 

вчителя і гарантує кінцевий запланований результат 

ЮНЕСКО Системний метод створення, застосування і визначення 

всього процесу викладання та засвоєння знань із 

обліком технічних і людських ресурсів та їхньої 

взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію 

форм освіти 

М. Мазур Науково обґрунтований вибір характеру впливу на 

особистість, в процесі організованого  вчителем 

спілкування зі студентами, яке створене з метою  
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максимального розвитку особистості як суб’єкта 

навколишньої дійсності 

М. Чошанов Складена процесуальна частина дидактичної системи 

Г. П'ятакова 

Н. Заячківська  

продумана в деталях модель спільної педагогічної 

діяльності з проектування, організації і проведення 

навчального прогресу з обов'язковим застосуванням 

комфортних умов для викладача і студентів. 

Н. Таманчук  впорядкована система дій, виконання яких призводить 

до досягнення поставленої мети 

Тлумачний 

словник 

(Вікіпедія) 

Сукупність спеціальних наборів, форм, методів, 

способів, прийомів навчання і виховних заходів, які 

системно використовуються в навчальному процесі, на 

основі декларованих психолого-педагогічних установок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 
 

Додаток Б 

Принципи сучасних педагогічних технологій 

 

 

 

 

Відтворюваності 

Концептуальності 

Таксономії  цілей навчання 

Системності 

Керованості  

Ефективності 

Елективності навчання 
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Додаток В 

Анкета для викладачів  

         (із метою виявлення стану запровадження сучасних педагогічних технологій 

викладачами економічних дисциплін у освітньому процесі) 

1. Відомості про викладача 

1.1. Місце роботи, посада. 

1.2. Базова   освіта:   а)   вища   педагогічна, б)  класичний чи 

технічний університет. 

1.3. Спеціальність (спеціалізація) 

1.4. Стаж педагогічної діяльності  

1.5. Науковий ступінь, вчене звання 

2. Ставлення до педагогічних технологій навчання  економічних 

дисциплін 

2.1. Чи знаєте Ви суть педагогічних технологій навчання економічних 

дисциплін?  

а) так; б) ні; в) не впевнений 

2.2. Чи можете назвати 5 технології, які використовуються в навчанні 

економічних дисциплін у ЗВО:  

 а) так; б) ні; в) не впевнений 

2.3. Чи можете визначити Ви відмінності між методом, прийомом, 

методикою та технологією?  

а) так б) ні в) не впевнений 

2.4. Чи відчуваєте потребу в розвитку своїх знань стосовно змісту, 

сутності педагогічних технологій  навчання економічних дисциплін? 

а) так; б) ні; в) не впевнений 

2.5. Де і з яких джерел Ви отримуєте інформацію щодо новітніх 

педагогічних технологій навчання економічних дисциплін? 

а) на методологічних семінарах кафедри; 

б) під час конференцій і семінарів; 

в) під час стажування; 

г) з педагогічної періодики; 

д) зі спеціалізованих видань; 

е) із Інтернет-ресурсів; 

є) від колег. 

2.6. Як Ви ставитеся до застосування педагогічних технологій 

навчання економічних дисциплін? 

а) загалом позитивно 

б) загалом негативно     

в)вважаю, що технологічний підхід є пріоритетним у навчанні 

економічних дисциплін  

г) вважаю, що технологічний підхід є недоречним у навчанні 

економічних дисциплін  
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д) думаю, що в усьому потрібна міра 

2.7. Як ви ставитеся до комп’ютерно зорієнтованих технологій у 

навчанні економічних дисциплін? 

а) активно використовую  

б) не використовую     

в) намагаюся використовувати 

              г) надаю перевагу «традиційним» педагогічним методам і 

засобам 

2.8. Як Ви ставитеся до використання мережних технологій у 

навчання економічних дисциплін? 

а) активно використовую   

б) не використовую      

в) намагаюся використовувати  

г) беру участь в розробці змісту, маю власний веб-сайт чи 

тематичний блог 

2.9. Як Ви ставитеся до позааудиторної роботи з економічних 

дисциплін? 

а) проявляю ініціативу   

б) беру активну участь  

в) беру посильну участь  

г) не вважаю за потрібне такий вид діяльності 

2.10. Заповніть таблицю «Фактори, що впливають на ступінь 

запровадження педагогічних технологій навчання економічних дисциплін» 

Позитивно впливають Негативно впливають 

  

  

  

 

3. Практика застосування педагогічних технологій у  навчання 

економічних дисциплін 

3.1. У своїй практиці Ви зазвичай використовуєте педагогічні 

технології у викладанні ЕД , які 

а) розроблені та апробовані іншими  

б)  розроблені  іншими,   але апробовані Вами 

в) розроблені іншими та адаптовані Вами  

г) розроблені Вами 

3.2. У своїй практиці Ви зазвичай використовуєте навчально-

методичні комплекси викладання економічних дисциплін, які 

а) розроблені та апробовані іншими   

б)  розроблені  іншими,   а апробовані Вами  

в) розроблені іншими та адаптовані Вами  

г) розроблені та апробовані Вами 
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3.3. Чи доводилося Вам брати участь у розробці навчально- 

методичних комплексів викладання економічних дисциплін? 

а) так; б) ні; в) частково 

3.4. Чи використовуєте Ви у своїй практиці міждисциплінарні 

зв’язки з фаховими дисциплінами? 

          а) так; б) ні; в) зрідка; г) частково 

3.5. Чи вважаєте за потрібне вивчати потреби студентів під час 

вибору змісту аудиторних та позааудиторних занять? 

а) так; б) ні; в) зрідка; г) частково 

3.6. Чи практикуєте Ви взаємозв’язки зі студентами в 

позааудиторний час з метою керівництва їх самостійною навчальною 

діяльністю? 

а) так, шляхом консультування в аудиторії 

б) так, шляхом консультування із застосуванням засобів мобільного 

зв’язку 

в) так шляхом спілкування через веб-сайт 

г) так, поєднуючи «традиційні» та комп’ютерно зорієнтовані 

технології 

3.7.Заповніть таблицю 

 

 

№ Назва технології Ступінь використання

 в освітньому 

процесі 

1   

2   

3   

4   

5   

Ваші 

варіант

и 

  

 

Дякуємо за участь у нашому дослідженні! 
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Додаток Д 

Методика «Визначення спрямованості особистості» (адаптована 

методика Б. Басса) 

Інструкція. Опитувальний аркуш складається з 27 пунктів. По кожному 

з них можливі три варіанти відповідей: А, Б, В. 

1. З відповідей на кожний із пунктів виберіть той, котрий найкраще 

виражає вашу точку зору з питання. Можливо, що якісь із варіантів відповідей 

здадуться вам рівноцінними. Проте ми просимо вас відібрати з них тільки 

один, саме той, котрий найбільшою мірою відповідає вашій думці й найбільш 

цінний для вас. 

Букву, якою позначена відповідь (А, Б, В), напишіть на аркуші для 

запису відповідей поруч із номером відповідного пункту (1-27) під рубрикою 

«НАЙБІЛЬШЕ». 

2. Потім із відповідей на кожний із пунктів виберіть той, котрий надалі 

стоїть від вашої точки зору, найменш для вас цінний. Букву, якою позначена 

відповідь знову напишіть на аркуші для запису відповідей поруч із номером 

відповідного пункту в стовпці під рубрикою «НАЙМЕНШЕ»”. 

3. Отже, для відповіді на кожне з питань ви використаєте дві букви, які 

й запишіть у відповідні стовпці. Інші відповіді ніде не записуються. 

Намагайтеся бути максимально правдивим. Серед варіантів відповіді 

немає «гарних» або «поганих», тому не намагайтеся вгадати, яка з відповідей 

є «правильною» або «кращою» для вас. Час від часу контролюйте себе, чи 

правильно ви записуєте відповіді, чи поруч із тими пунктами. У випадку, якщо 

ви виявите помилку, виправте її, але так, щоб напрямок був чітко видний. 

№ Текст опитувальника 
Найбіль

ше 

Наймен

ше 

1. Найбільше задоволення я отримую від:  

А. Схвалення моєї роботи. 

Б. Свідомості того, що робота зроблена добре.  

В. Свідомості того, що мене оточують друзі. 

  

2. Якби я грав у футбол (волейбол, баскетбол), то я 

хотів би бути: 
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А. Тренером, який розробляє тактику гри. 

Б. Відомим гравцем. 

B. Обраним капітаном команди. 

3. По-моєму, кращим педагогом є той, хто: 

A. Виявляє цікавість до студентів і до кожного має 

індивідуальний підхід. 

Б. Викликає інтерес до предмета так, що студенти із 

задоволенням поглиблюють свої знання в цьому 

предметі. 

B. Створює в колективі таку атмосферу, при якій 

ніхто не боїться висловити свою думку. 

  

4. Мені подобається, коли люди: 

A. Радіють виконаній роботі. 

Б. Із задоволенням працюють у колективі. 

B. Прагнуть виконати свою роботу краще інших. 

  

5. Я хотів би, щоб мої колеги: 

A. Були чуйні й допомагали людям, коли для цього 

представляються можливості. 

Б. Були вірні й віддані мені. 

B. Були розумними й цікавими людьми. 

  

6. Кращими друзями я вважаю тих: 

А. З ким складаються гарні взаємини. 

Б. На кого завжди можна покластися. 

В. Хто може багато чого досягти в житті. 

  

7. Найбільше я не люблю: 

А. Коли в мене щось не виходить. 
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Б. Коли псуються відносини з колегами. 

В. Коли мене критикують. 

8. По-моєму, гірше всього, коли педагог: 

A. Не приховує, що деякі студенти йому 

несимпатичні, насміхається й жартує над ними. 

Б. Викликає дух суперництва в колективі. 

B. Недостатньо добре знає свій предмет. 

  

9. У дитинстві мені найбільше подобалося: 

A. Проводити час із друзями. 

Б. Відчуття виконаних справ. 

B. Коли мене за що-небудь хвалили. 

  

10

. 

Я хотів би бути схожим на тих, хто: 

A. Домігся успіху в житті. 

Б. По-справжньому захоплений своєю справою. 

B. Відрізняється дружелюбністю й 

доброзичливістю. 

  

11

. 

 У першу чергу викладач має: 

A. Навчити вирішувати завдання, які ставить життя. 

Б. Розвивати, насамперед, індивідуальні здатності 

студента. 

B. Виховувати якості, що допомагають взаємодіяти 

з людьми. 

  

12

. 

Якби в мене було більше вільного часу, охочіше за 

все я використав би його: 

А. Для спілкування з друзями. 

Б. Для відпочинку й розваг. 
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В. Для своїх улюблених справ і самоосвіти. 

13

. 

Найбільших успіхів я досягаю, коли: 

A. Працюю з людьми, які мені симпатичні. 

Б. У мене цікава робота. 

B. Мої зусилля добре винагороджуються. 

  

14

. 

Я люблю, коли: 

A. Інші люди мене цінують. 

Б. Маю задоволення від виконаної роботи. 

B. Приємно проводжу час із друзями. 

  

15

. 

Якби про мене вирішили написати в газеті, мені б 

хотілося, щоб: 

A. Розповіли про яку-небудь цікаву справу, 

пов’язану з навчанням, роботою, спортом тощо, у 

якій мені довелось брати участь. 

Б. Написали про мою діяльність. 

B. Обов’язково розповіли про колектив, у якому я 

працюю. 

  

16

. 

Найкраще я вчуся, якщо керівник: 

A. Має до мене індивідуальний підхід. 

Б. Зуміє викликати в мене інтерес до справи. 

B. Влаштовує колективні обговорення 

досліджуваних проблем. 

  

17

. 

Для мене немає нічого гірше, ніж: 

A. Образа особистої гідності. 

Б. Невдача при виконанні важливої справи. 

B. Втрата друзів. 
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18

. 

Найбільше я ціную: 

А. Успіх. 

Б. Можливості гарної спільної роботи. 

В. Здоровий практичний розум і кмітливість. 

  

19

. 

Я не люблю людей, які: 

A. Вважають себе гіршими за інших. 

Б. Часто сваряться й конфліктують. 

B. Заперечують усе нове. 

  

20

. 

Приємно, коли: 

A. Працюєш над важливою для всіх справою. 

Б. Маєш багато друзів. 

B. Викликаєш замилування й усім подобаєшся. 

  

21

. 

По-моєму, у першу чергу керівник повинен бути: 

A. Доступним. 

Б. Авторитетним. 

B. Вимогливим. 

  

22

. 

У вільний час я охоче прочитав би книги:  

А. Про те, як заводити друзів і підтримувати гарні 

відносини з людьми. 

Б. Про життя знаменитих і цікавих людей. 

В. Про останні досягнення науки й техніки. 

  

23

. 

Якби в мене були здатності до музики, я хотів би 

бути: 

А. Диригентом. 

Б. Композитором. 

  



275 
 

В. Солістом. 

24

. 

Мені б хотілося: 

А. Придумати цікавий конкурс. 

Б. Перемогти в конкурсі. 

В. Організувати конкурс і керувати ним. 

  

25

. 

Дня мене важливіше за все знати: 

A. Що я хочу зробити. 

Б. Як досягти мети. 

B. Як організувати людей для досягнення мети. 

  

26

. 

Людина має прагнути до того, щоб: 

A. Інші були нею задоволені. 

Б. Насамперед, виконувати своє завдання. 

B. Їй не потрібно було дорікати за виконану роботу. 

  

27

. 

 Найкраще я відпочиваю у вільний час: 

A. У спілкуванні з друзями. 

Б. Переглядаючи розважальні фільми. 

B. Займаючись своєю улюбленою справою. 

  

 

Обробка результатів. Букви, записані в бланку для відповідей, 

відповідають тій або іншій спрямованості особистості. Ця відповідність 

відбита в ключі. Відповідь «найбільше» одержує 2 бали, «найменше» – 0, 

відповідь, що залишилася невибраною – 1 бал. 

Бали, набрані по всіх 27 пунктах, підсумовуються для кожного виду 

спрямованості окремо. Спрямованість, за якою отримана найбільша кількість 

балів, оцінюється як провідна. 

Ключ для визначення спрямованості особистості 

№ Я С Д № Я С Д 

1 А В Б 15 Б В А 

2 Б В А 16 А В Б 

3 А В Б 17 А В Б 
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4 В Б А 18 А Б В 

5 Б А В 19 А Б В 

6 В  А Б 20 В Б А 

7 В Б А 21 Б А В 

8 А Б В 22 Б А В 

9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 

11 В В А 25 А В Б 

12 Б А В 26 В А Б 

13 В А Б 27 Б А В 

14 А В Б     

 

Інтерпретація результатів. За допомогою методики виявляються такі 

спрямованості: 

1. Спрямованість на себе (Я) – орієнтація на пряму винагороду й 

задоволення безвідносно роботи й колег, агресивність у досягненні статусу, 

владність, схильність до суперництва. 

2. Спрямованість на спілкування (С) – прагнення при будь-яких умовах 

підтримувати відносини з людьми, орієнтація на спільну діяльність, але часто 

на шкоду виконанню конкретних завдань або наданню щирої допомоги 

людям, орієнтація на соціальне схвалення, залежність від групи, потреба в 

прихильності й емоційних відносинах із людьми. 

3. Спрямованість на справу (Д) – зацікавленість у рішенні ділових 

проблем, виконання роботи якнайкраще, орієнтація на ділову співпрацю, 

здатність відстоювати в інтересах справи власну думку, що корисна для 

досягнення загальної мети. 
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Додаток Е 

Тест-опитувальник виміру потреби в досягненнях (Ю. Орлов) [89] 

Інструкція. Проводячи цей тест, ми хочемо з’ясувати вашу думку, 

інтереси і те, як ви оцінюєте самих себе. Якщо Ви погоджуєтеся із 

твердженням, то підкресліть відповідь «так», якщо не погоджуєтеся – 

підкресліть відповідь «ні». 

 

№ Твердження Так Ні 

1 Думаю, що успіх у житті залежить скоріше від випадку, 

ніж від розрахунку 

Так Ні 

2 Якщо я позбавлюсь улюбленого заняття, життя 

втратить для мене сенс 

Так Ні  

3 Для мене у будь-якій справі важливим за все є 

виконання, а не кінцевий результат 

Так Ні 

4 Вважаю, що люди більше страждають від невдач, ніж 

від поганих взаємовідношень з близькими 

Так Ні 

5 На мою думку, більшість людей живуть далекими 

цілями, а не близькими 

Так Ні 

6 В житті у мене було більше успіхів, ніж невдач Так Ні 

7 Емоційні люди мені подобаються більше, ніж діяльні Так Ні 

8 Навіть у звичайній роботі я намагаюся вдосконалювати 

деякі її елементи 

Так Ні 

9 Заклопотаний думками про успіх, я можу забути про 

міри обережності 

Так Ні 

10 Мої батьки вважали мене лінивою дитиною Так Ні 

11 Вважаю, що в моїх невдачах повинні скоріш обставини, 

ніж я сам 

Так Ні 

12 Мої батьки занадто суворо контролювали мене Так Ні 
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13 Терпіння у мене більше, ніж здібностей Так Ні 

14 Лінь, а не сумніви в успіху змушує часто відмовлятися 

від своїх намірів 

Так Ні 

15 Вважаю, що я впевнена у собі людина Так Ні 

16 Заради успіху я можу ризикнути, якщо навіть шанси не 

на мою користь 

Так Ні 

17 Я не старанна людина Так Ні 

18 Коли все йде гладко, моя енергія посилюється Так Ні 

19 Якщо б я був журналістом, я писав би скоріше про 

оригінальні винаходи людей, ніж про пригоди, події 

Так Ні 

20 Мої близькі зазвичай не поділяють моїх планів Так Ні 

21 Рівень моїх вимог до життя нижче, ніж у моїх 

товаришів 

Так Ні 

22 Мені здається, що наполегливості у мене більше, ніж 

здібностей 

Так Ні 

 

Обробка результатів. Індивідуальний бал респондента визначається 

шляхом підрахунку кількості відповідей, які співпадають з ключем. Залежно 

від набраних балів визначається рівень потреби в досягненнях: 

22-–16 відповідей – високий; 

15-8 відповідей – середній; 

7-0 відповідей – низький. 

Ключ до тесту-опитувальнику 

Твердження Відповіді Твердження Відповіді 

1 Ні 12 Ні 
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2 Так 13 Ні 

3 Ні 14 Ні 

4 Ні 15 Ні 

5 Ні 16 Так 

6 Так 17 Ні 

7 Так 18 Так 

8 Так 19 Так 

9 Ні 20 Ні 

10 Ні 21 Так 

11 Ні 22 Так 
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Додаток Ж 

Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху (Т. Елерс) [89] 

Шановні колеги! Вам буде запропоновано 41 питання, на кожне з яких 

ви повинні відповісти «Так» або «Ні». 

№ 

 

Твердження Так Ні 

1 Коли існує вибір між двома варіантами, його краще 

зробити скоріше, ніж відкласти на певний час 

Так Ні 

2 Я легко дратуюся, коли помічаю, що не міг на всі 

100 % виконати завдання 

Так Ні  

3 Коли я працюю, це виглядає так, начебто я все ставлю 

на карту 

Так Ні 

4 Коли виникає проблемна ситуація, я частіше за все 

приймаю рішення одним із останніх 

Так Ні 

5 Коли у мене два дні підряд немає справи, я втрачаю 

спокій 

Так Ні 

6 У деякі дні мої успіхи нижче за середні Так Ні 

7 По відношенню до себе я більш суворий, ніж по 

відношенню до інших 

Так Ні 

8 Я більш доброзичливий, ніж інші Так Ні 

9 Коли я відмовляюся від важкого завдання, я потім 

суворо засуджую себе, так як знаю, що у ньому я 

досягнув би успіху 

Так Ні 

10 У процесі роботи я маю потребу у невеликих паузах 

відпочинку 

Так Ні 

11 Ретельність – це основа моя риса Так Ні 

12 Мої досягнення у праці не завжди однакові Так Ні 

13 Мене більш приваблює інша робота, ніж та, якою я Так Ні 
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зайнятий 

14 Осудження стимулює мене сильніше за похвалу  Так Ні 

15 Я знаю, що мої колеги вважають мене слушною 

людиною 

Так Ні 

16 Перешкоди роблять мої рішення більш твердими Так Ні 

17 У мене легко викликати честолюбство Так Ні 

18 Коли я працюю без наснаги, це зазвичай помітно Так Ні 

19 При виконанні роботи я не розраховую на допомогу 

інших 

Так Ні 

20 Іноді я відкладаю те, що повинен зробити зараз Так Ні 

21 Треба покладатися тільки на самого себе Так Ні 

22 У житті мало речей більш важливих, ніж гроші Так Ні 

23 Завжди, коли мені треба буде виконати важливе 

завдання, я ні про інше не думаю 

Так Ні 

24 Я менш честолюбний, ніж багато інших Так Ні  

25 У кінці відпустки я зазвичай радію, що скоро піду на 

роботу 

Так Ні 

 

26 Коли я прихильний до роботи, я роблю її краще та 

кваліфікованіше, ніж інші 

Так Ні 

27 Мені простіше і легше спілкуватися з людьми, які 

можуть завзято працювати 

Так Ні 

28 Коли у мене немає справ, я відчуваю, що мені не по 

собі 

Так Ні 

29 Мені доводиться виконувати відповідальну роботу 

частіше, ніж іншим 

Так Ні 

30 Коли мені доводиться приймати рішення, я намагаюся 

робити це як можна краще 

Так Ні 
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31 Мої друзі іноді вважають мене лінивою людиною Так Ні 

32 Мої успіхи у певній мірі залежать від моїх колег Так Ні 

33 Безглуздо протидіяти волі керівника Так Ні 

34 Іноді не знаєш, яку роботу доведеться виконувати Так Ні 

35 Іноді щось не виходить, я нетерплячий Так Ні 

36 Я зазвичай звертаю мало уваги на свої досягнення Так Ні 

37 Коли я працюю разом з іншими, моя робота дає більш 

високі результати, ніж робота інших 

Так Ні 

38 Багато з того, за що я берусь, не доводжу до кінця Так Ні 

39 Я заздрю людям, які не завантажені роботою Так Ні 

40 Я не заздрю тим, хто прагне до влади і положення Так Ні 

41 Коли я впевнений, що знаходжуся на вірному шляху, 

для доказу своєї правоти я йду впритул до крайніх мір 

Так Ні 

 

Ключ. Ви отримали по 1 балу за відповіді «Так» на такі питання: 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41. Ви також 

отримали по 1 балу за відповіді «Ні» на питання: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 

39. Відповіді на питання 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 не враховуються. 

Підрахуйте суму набраних балів. 

Залежно від отриманої суми встановлюється рівень сформованості 

мотивації до успіху: 

від 1 до 10 балів – низький; 

від 11 до 16 балів – середній; 

від 17 до 20 балів – достатній; 

понад 20 балів – високий. 
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Додаток З 

Методика діагностики особистості на мотивацію до уникнення невдач 

(Т. Елерс) [89] 

Інструкція: вам запропоновано список слів із 30 строк, по 3 слова в 

кожній строчці. У кожній строчці оберіть тільки одне з трьох слів, яке 

найбільш точно Вас характеризує, і помітьте його. 

№ 1 2 3 

1 Сміливий Пильний Заповзятливий 

2 Лагідний Боязкий Впертий 

3 Обережний Рішучий Песимістичний 

4 Непостійний Безцеремонний Уважний 

5 Нерозумний Боягузливий Недумаючий 

6 Спритний Жвавий Завбачливий 

7 Холоднокровний Той, що коливається Відважний 

8 Стрімкий Легковажний Боязкий 

9 Той, що не 

задумується 

Манірний Незавбачливий 

10 Оптимістичний Добросовісний Чуйний 

11 Меланхолічний Той, що сумнівається Нестійкий 

12 Боягузливий Недбалий Схвильований 

13 Необачний Тихий Боязкий 

14 Уважний Нерозсудливий Сміливий 

15 Розважливий Швидкий Мужній 

16 Заповзятливий Обережний Завбачливий 

17 Схвильований Неуважний Боязкий 
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18 Легкодухий Необачний Безцеремонний 

19 Полохливий Нерішучий Нервовий 

20 Старанний Відданий Авантюрний 

21 Завбачливий Жвавий Відчайдушний 

22 Приборканий Байдужний Недбалий 

23 Обережний Безтурботний Терплячий 

24 Розумний Турботливий Хоробрий 

25 Той, що передбачає Безстрашний Добросовісний 

26 Поспішний  Полохливий Безтурботний 

27 Неуважний Необачний Песимістичний 

28 Обачний Розважливий Заповзятливий 

29 Тихий Неорганізований Боязкий 

30 Оптимістичний Пильний Безтурботний 

 

Ключ. Ви отримуєте по 1 балу за вибори, які наведено в ключі (перша цифра 

перед косою рисою означає номер рядку, друга цифра після риси – номер 

стовпця, у якому потрібне слово.) 

Продовж. дод. В 

Ключ підрахунку 

1/2; 2/1; 2/2; 3/1; 3/3; 4/3; 5/2; 6/3; 7/2; 7/3; 8/3; 9/1; 9/2; 10/2; 11/1; 11/2; 12/1; 

12/3; 13/2; 13/3; 14/1; 15/1; 16/2; 16/3; 17/3; 18/1; 19/1; 19/2; 20/1; 20/2; 21/1; 

22/1; 23/1; 23/3; 24/1; 24/2; 25/1; 26/2; 27/3; 28/1; 28/2; 29/1; 29/3; 30/2. 

Залежно від отриманої суми встановлюється рівень сформованості 

мотивації до уникнення невдач, захисту: 

від 2 до 10 балів – низький; 
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від 11 до 16 балів – середній; 

від 17 до 20 балів – достатній; 

понад 20 балів – високий. 
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Додаток И 

Методика «Ціннісні орієнтації» (М. Рокич) [89] 

Шановні колеги! Зараз Вам буде пред’явлено список із 18 позначених 

цінностей. Ваше завдання – обрати і пронумерувати цінності за порядком їх 

значущості для Вас з урахуванням тих принципів, якими Ви керуєтеся у 

вашому житті. 

Цінності подано в алфавітному порядку. Уважно перечитайте 

цінності і, обравши ту, яка для Вас найбільш значуща, присвойте їй перше 

місце. Потім оберіть другу за значимістю цінність і присвойте їй друге місце. 

Потім зробіть теж саме з усіма іншими цінностями. Найменш важлива 

залишиться останньою і посяде 18 місце. 

Працюйте повільно, вдумливо. Якщо в процесі роботи ви змінили свою 

думку, то можна виправити свої відповіді, змінивши місце тієї чи іншої 

цінності. Після першого списку проробіть теж саме з другим списком. 

Кінцевий результат повинен відображати вашу істинну позицію. 

Список А (термінальні цінності) 

Цінність Місце 

Активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя)  

Життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, які 

досягаються життєвим досвідом) 

 

Здоров’я (фізичне і психічне)  

Краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі й 

мистецтві) 

 

Любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною)  

Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

утруднень) 

 

Наявність гарних і вірних друзів  

Пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної 

культури, інтелектуальний розвиток)  
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Продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил і здібностей) 

 

Розваги (приємне, вигадливе проведення часу, відсутність 

зобов’язань) 

 

Розвиток (робота над собою, постійне фізичне й духовне 

вдосконалення) 

 

Свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках)  

Суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, товаришів по 

роботі) 

 

Творчість (можливість творчої діяльності)   

Упевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

суперечностей, сумнівів) 

 

Цікава робота  

Щасливе сімейне життя  

Щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, 

всього народу, людства загалом)  

 

Список Б (інструментальні цінності) 

Цінність Місце 

Акуратність (охайність), вміння утримувати у порядку речі, порядок 

у справах 

 

Вихованість (добрі манери)  

Високі запити (високі вимоги до життя и високі домагання)  

Відповідальність (почуття обов’язку, вміння тримати слово)   

Ефективність у справах (працелюбність, продуктивність у роботі)  

Життєрадісність (почуття гумору)  

Незалежність (здібність діяти самостійно, рішуче)  

Непримиренність до недоліків у себе та інших  
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Освіченість (широта знань, висока загальна культура)  

Раціоналізм (вміння здраво і логічно мислити, приймати виважені, 

раціональні рішення) 

 

Ретельність (дисциплінованість)  

Самоконтроль (стриманість, самодисципліна)  

Сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів  

Тверда воля (вміння наполягати на своєму, не відступати перед 

труднощами) 

 

Терпимість (до поглядів і думок інших, уміння прощати іншим їхні 

помилки і омани) 

 

Чесність (правдивість, щирість)   

Чуйність (дбайливість)  

Широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші 

смаки, звичаї, звички) 
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Додаток К 

Опитувальник для виявлення вмінь викладачів, за якими виявляється 

їхня інноваційна компетентність 

Шановні колеги! За допомогою запропонованих тверджень визначте рівні 

сформованості вмінь щодо формування інноваційної компетентності: 

високий («так», «завжди», «у більшості випадків»); середній («частково»); 

низький («рідко», «ні», «не можу відповісти», «затрудняюся дати відповідь»). 

Блоки вмінь Рівні (в, с, н) 

Самооцінка Експертна 

оцінка 

Конструктивні вміння   

Уміння здійснювати кваліфікований добір, 

композицію та інтегрування традиційного й 

інноваційного педагогічного змісту навчальної 

інформації 

  

Уміння проектувати власну педагогічну 

діяльність, поведінку  

  

Уміння проектувати саморозвиток   

Уміння проектувати діяльність, поведінку та 

розвиток учнів 

  

Уміння визначати конструктивні способи 

досягнення акме 

  

Організаторські вміння   

Уміння розкривати та мобілізувати власні 

зусилля в будь-яких ситуаціях 

  

Уміння успішно виконувати педагогічну роботу 

з метою саморозкриття прихованих 

можливостей 
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Уміння раціонально та методично грамотно 

використовувати навчальні матеріали, 

навчально-методичні комплекси задля 

досягнення акме 

  

Уміння дотримуватися наміченого плану 

діяльності щодо формування акмеологічної 

компетентності 

  

Уміння спрямовувати діяльність учнів завдяки 

раціональній та розумній системі вимог щодо 

досягнення ними акме 

  

Комунікативні вміння   

Уміння будувати такі міжособистісні взаємини в 

колективі, які рухають людину до акме 

  

Уміння швидко та безконфліктно адаптуватися 

до конкретних умов праці, що заважають 

формуванню акмеологічної компетентності 

  

Уміння стимулювати інтерес учнів до 

самопізнання, само оцінювання, 

самовдосконалення, саморозвитку  

  

Уміння виявляти емпатію, тактовність, 

поважність до іншої думки в процесі 

спілкування з людьми 

  

Уміння впливати на поведінку учнів, їхнє 

ставлення до досягнення акме завдяки характеру 

взаємин та авторитету 

  

Гностичні вміння   

Уміння визначати цілі, завдання щодо 

формування акмеологічної компетентності 

 

  

 

Уміння пізнавати власні можливості та   
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розмірковувати про способи професійно-

педагогічного зростання 

Уміння пізнавати можливості своїх учнів щодо 

досягнення ними акме 

  

Уміння оцінювати результати власної діяльності 

та самовдосконалення 

  

Уміння оцінювати результати діяльності та 

самовдосконалення своїх учнів 

  

 

Обробка результатів. Високий рівень оцінюється 3 балами, середній – 

2 балами, низький – 1 балом. Підрахуйте загальну кількість балів і визначте 

рівень сформованості вмінь, за якими виявляється інноваційна 

компетентність: 

46–60 балів – високий рівень; 

30–45 балів – середній рівень; 

1–29 балів – низький рівень. 
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Додаток Л 

Опитувальник креативності Дж. С. Рензуллі та Р. К. Хартман 

Мета: Даний опитувальник являє собою експрес-метод, який допомагає 

швидко і якісно проводити діагностику в умовах обмеженого часу, а також 

доповнює інші батареї тестів.  

Опис завдання: Опитувальник складається з 10 пунктів, які 

представляють собою список характеристик творчого мислення і поведінки. 

Він дозволяє ідентифікувати прояви креативності, доступні зовнішньому 

спостереженню.  

Заповнення опитувальника вимагає 10-20 хвилин, в залежності від 

кількості учасників експерименту і досвідченості експериментатора.  

Кожен пункт опитувальника оцінюється за шкалою, що містить чотири 

градації: 4 – постійно, 3 – часто, 2 – іноді, 1 – рідко.  

Загальна оцінка креативності є сумою балів з десяти пунктів (мінімальна 

можлива оцінка – 10, максимальна – 40 балів).  

Інструкція: Вам дано перелік творчих характеристик особистості.  

Використовуючи 4–бальну систему, оцініть, якою мірою кожен учень 

володіє творчими характеристиками, що описані вище: 4 – постійно, 3 – часто, 

2 – іноді, 1 – рідко.  

Лист відповідей  

(Шкала креативності)  

Дата ___________ ЗВО _________ Кафедра ___________ Вік _________  

Респондент (П.І.Б.) _______________________ (заповнює анкету)  

 

Творчі характеристики:  

1. Надзвичайно допитливий в самих різних областях: постійно ставить 

запитання про що-небудь і про все.  

2. Висуває велику кількість різних ідей або розв’язання проблем; часто 

пропонує незвичайні, нестандартні, оригінальні відповіді.  
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3. Вільний і незалежний у вираженні своєї думки, іноді гарячий в 

суперечці; завзятий і наполегливий.  

4. Здатний ризикувати; заповзятливий і рішучий.  

5. Віддає перевагу завданням, які пов'язані з «грою розуму»; фантазує, 

володіє уявою ( «цікаво, що станеться, якщо ...»); маніпулює ідеями (змінює, 

ретельно розробляє їх); любить займатися застосуванням, поліпшенням і 

зміною правил і об'єктів.  

6. Володіє тонким почуттям гумору і бачить смішне в ситуаціях, що не 

здаються смішними іншим.  

7. Усвідомлює свою імпульсивність і приймає це в собі, більш відкритий 

сприйняттю незвичайного в собі (вільний прояв «типово жіночих» інтересів 

для хлопчиків; дівчинки більш незалежні і наполегливі, ніж їх однолітки); 

проявляє  

емоційну чутливість.  

8. Має почуття прекрасного; приділяє увагу естетичним 

характеристикам речей і явищ.  

9. Має власну думку і здатний її відстоювати; не боїться бути несхожим 

на інших; індивідуаліст, не цікавиться деталями; спокійно ставиться до 

творчого безладу.  

10. Критикує конструктивно; не схильний покладатися на авторитетні 

думки без їх критичної оцінки.  

 

Нормативні дані (рівень креативності): сума балів рівень креативності  

40–34 Дуже високий  

33–27 Високий  

26–21 Нормальний, середній  

20–16 Низький  

15–10 Дуже низький. 
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Додаток М 

Тестова карта складових педагогічної компетентності викладача 

щодо використання СПТ у процесі навчання  

(адаптована методика М. Згурської [47]) 

 

Як би Ви охарактеризували ступінь розвитку своєї педагогічної 

компетентності, ґрунтуючись на наведених нижче її складових? Необхідно 

вибрати відповідне значення оцінювання в балах від 1 до 10, керуючись 

поданою шкалою. У лівій колонці дана характеристика максимальної 

вираженості узнаки, в правій – мінімальна.  Отже, Ви: 

1.    Операційно-технологічний компонент   

Ставите розвивальні та виховні 

завдання поряд з навчальними. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

Ставите і реалізуєте 

головним чином навчальні 

завдання. 

Володієте методикою 

використання різних СПТ у 

процесі викладання 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

Використовуєте 

одноманітні технології і 

технологічні засоби в 

процесі навчання 

Прагнете і вмієте аналізувати 

свій досвід. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

Уникаєте самоаналізу під 

різними приводами. 

Маєте глибокі, різнобічні знання 

з навчальної дисципліни (курсу), 

що викладаєте 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

Маєте обмежені знання  

навчальної дисципліни 

(курсу), що викладаєте 

Вмієте науково обґрунтовувати 

вибір педагогічної технології для 

досягнення дидактичної мети 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

Маєте обмежені вміння  

обґрунтовувати вибір 

педагогічної технології для 

досягнення дидактичної 

мети 

2.  Інтелектуально-гностичний компонент   
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Спеціально плануєте 

застосування певних технологій 

у процесі викладання, ретельно 

продумуєте методику їх 

застосування 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

Застосування ПТ 

спеціально, не плануєте,  

ретельно не продумуєте 

методику їх застосування 

Створюєте в аудиторії обстанову 

довіри, психологічної безпеки; 

студенти відкриті для вирішення 

педагогічних завдань. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

У спілкуванні 

використовуєте жорсткі 

методи, впевнені в 

незаперечному авторитету 

викладача, студенти 

напружені. 

Виходите з цінності особистості 

кожного студента. 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

Студенти сприймаються як 

об'єкт, засіб, перешкода. 

Використовуєте знання вікових 

та індивідуальних особливостей 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

Не використовуєте знання 

вікових та індивідуальних 

особливостей студентів 

Чи вмієте діагностувати 

актуальний і потенційний рівні 

психічного та інтелектуального 

розвитку студентів 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

Не маєте досвіду 

діагностування психічного 

та інтелектуального 

розвитку 

3.   Особистісно-креативний  компонент  

Маєте стійку професійно-

педагогічну спрямованість.  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1  

Вважаєте, що ненадовго 

затримаєтеся в професії.  

Маєте позитивну Я-концепцію, 

спокійні і впевнені  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1  

Дуже невпевнені в собі, 

тривожні, недовірливі.  

Працюєте творчо, застосовуєте 

різноманітні СПТ  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1  

Працюєте головним чином 

за типовими методичним 

розробкам.  

Відрізняєтеся високим рівнем 

професійної мобільніості, здатні 

до ризику  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1  

Не відрізняєтеся високим 

рівнем професійної 

мобільніості, не здатні до 

ризику 
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Володієте навичками 

професійно-педагогічної 

саморегуляції.  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1  

Навичками професійно-

педагогічної саморегуляції 

не володієте. 

4. Мотиваційно-ціннісний компонент 

Прагнете  досягти успіху, акме в 

професійній діяльності  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

Досягнення успіху, акме в 

професійній діяльності  не є 

вашим прагненням 

Маєте інтерес і бажання 

застосовувати свої знання, досвід 

у професійно-педагогічній 

діяльності творчого характеру 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

Не маєте інтересу і бажання 

застосовувати свої знання, 

досвід у професійно-

педагогічній діяльності 

творчого характеру 

Маєте прагнення розвивати 

інноваційне педагогічне 

мислення  

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

Не маєте прагнення  

прагнення розвивати 

інноваційне педагогічне 

мислення 

Маєте  наміри професійного 

вдосконалення щодо 

використання СПТ як 

перспективу професійного 

самоствердження, самореалізації 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

Не маєте  намірів 

професійного 

вдосконалення щодо 

використання СПТ як 

перспективу професійного 

самоствердження, 

самореалізації 

Організуєте начальний процес   

відповідно до сучасних вимог до 

економічної освіти 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 

1 

В організації начального 

процесу, не   враховуючи 

сучасних вимог до 

економічної освіти 
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Додаток Н 

Вивчення самооцінки за допомогою ранжування (методика А. Реана) [12] 

На бланку (форма 1) перелічені 20 різних якостей особистості. У лівому 

стовпчику (N) людина ранжує ці якості відповідно до того, в якій мірі вони їй 

імпонують. Потім у правому стовпчику (N1) особа ранжує ці якості по 

відношенню до себе. Між бажаним і реальним рівнем кожної якості 

визначається різниця, яка підноситься до другого ступеню (d2). Потім 

розраховується сума отриманих чисел (сума d2) за наведеною формулою. 

Форма 1 

N  N1 Розряд  

 поступливість   d d2 

 сміливість     

 запальність     

 наполегливість     

 нервовість     

 терпимість    

 азартність     

 пасивність    

 холодність    

 ентузіазм     

 обережність     

 капризність     

 повільність    

 нерішучість    
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 енергійність    

 життєрадісність     

 недовірливість    

 упертість    

 безтурботність    

 соромливість     

 

Ключ: 

Чим ближче коефіцієнт до 1 (від 0,7 до 1,0), тим вище самооцінка. Про 

адекватну самооцінку свідчить коефіцієнт від 0,4 до 0,6. 
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Додаток П 

Тренінг розвитку мотивації досягнення [24] 

І. Вступна частина – передбачає знайомство учасників, розкриття 

очікувань та бажань, створення атмосфери довіри. 

1) вправи на знайомство залежать від рівня активності групи, 

схильності її учасників до взаємодії з незнайомими людьми. Пропонується дві  

вправи: 

«Повтори»: Мета – знайомство учасників, матеріали – не потрібні, час – 

5-7хв. Процедура: один з  учасників називає своє ім’я та вказує твердження, 

що його характеризує, сусід учасника повинен повторити все почуте та вказати 

відповідну  інформацію про себе. Наступний учасник повторює все  сказане 

до нього і повідомляє своє ім’я та характеристику. Таким чином, усі учасники 

в колі повинні повторити попередньо почуту інформацію та вказати щось про 

себе. Останнім повторює ведучий, що дає можливість краще запам’ятати 

учасників тренінгу. 

«Цікаве ім’я»: Мета – сприяти знайомству за допомогою розповіді про 

своє ім’я, час – 5 хвилин. Кількість учасників – без обмежень (за наявності 

великої групи можна розділити її на підгрупи, які створюватимуть власні 

невеличкі кола). Матеріали – не потрібні. Особливі вимоги до приміщення – 

відсутні. Процедура: учасники розміщуються на стільцях по колу. Тренер 

пропонує кожному розповісти щось цікаве, кумедне, незвичайне про своє ім'я, 

щоб допомогти іншим запам’ятати ім.’я промовця та асоціювати це ім’я з 

конкретною особою члена тренінгу. 

2) створення ситуації довіри передбачає глибше розкриття усіх 

учасників, де кожен зможе відверто вказати на свої переваги або недоліки. 

«Інтерв’ю»: Мета – сприяти знайомству учасників. Час – 5 хвилин. 

Кількість учасників – без обмежень. Матеріали – не потрібні. Особливі вимоги 
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до приміщення – достатність простору для роботи в парах. Процедура: 

учасники стоять по колу. Тренер пропонує кожному обрати незнайомого 

партнера (або, якщо всі незнайомі і вагаються обрати пару, проводить вправу 

«розрахунок на перший-другий»). Учасники по черзі беруть один у одного 

інтерв’ю з метою дізнатися про іншого щонайменше три будь-яких факти. 

Далі кожний учасник пари по черзі представляє іншого учасника всій групі і 

розповідає, про що зміг дізнатися. 

«Моменти в житті»: Мета – сприяти знайомству учасників. Час – 5 

хвилин. Кількість учасників – без обмежень. Матеріали – аркуші паперу, 

тверді основи для письма, олівці, ручки. Особливі вимоги до приміщення – 

відсутні. Процедура: учасники отримують письмове приладдя і 

розташовуються на стільцях по колу. Тренер пропонує кожному 

сформулювати тему щодо особистого життя (про незвичайний факт біографії, 

кумедну, дивовижну історію тощо), яку учасник може розповісти іншим 

членам групи. Тренер збирає аркуші, зачитує зміст і представляє автора. 

3) з’ясування очікувань учасників: знання про очікування та бажання 

учасників відносно результатів тренінгу дасть можливість оцінити цілі та 

прагнення учасників, скорегувати за необхідності план тренінгу, здійснити 

оцінку ефективності проведення тренінгу. 

«Незакінчені речення»: Мета – дати можливість учасникам визначити 

свої очікування. Час – до 10 хвилин. Кількість учасників – без обмежень. 

Матеріали – аркуші паперу, відповідно до числа учасників, з чотирма 

незакінченими реченнями, ручки. Особливі вимоги до приміщення – відсутні. 

Процедура: тренер роздає кожному учаснику аркуш паперу, на якому написані 

такі незакінчені речення: а) від тренера я очікую...; б) від інших учасників я 

очікую...; в) від себе я очікую...; г) мета, яку я маю намір досягти – .... Тренер 

пропонує кожному відповісти на запитання одразу, або після короткого 

обговорення в парах, малих групах, всією групою, потім збирає заповнені 

аркуші. Коли тренінг завершиться, ці аркуші будуть роздані учасникам знову, 
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щоб вони могли вирішити, якою мірою тренінг задовольнив їхні очікування. 

Це допоможе учасникам у виробленні підсумкової оцінки тренінгу. 

«Гора». Необхідно намалювати на великому аркуші паперу гору, а 

очікування учасників, записані на клейких папірцях, розмістити біля її 

підніжжя. По закінченні тренінгу запропонувати учасникам  проаналізувати, 

які сподівання справдилися, і перенести їх на вершину цієї гори. 

ІІ. Основна частина – передбачає подачу нових знань, їх закріплення та 

практичне застосування, визначення рівня засвоєння отриманих знань та 

умінь. 

1) мозковий штурм – інтерактивний метод, що дає можливість 

повідомити необхідну інформацію за запропонованою проблематикою, 

визначити рівень знань учасників відносно обраної проблеми та активізувати 

мозкову діяльність членів групи. Даний метод передбачає подання 

теоретичної інформації, в процесі якої активно відбувається залучення 

учасників, шляхом швидких «питання-відповідь». 

2) засвоєння та практичне закріплення отриманих знань. 

«Завершення речення». Мета – забезпечити зворотний зв’язок щодо 

основних моментів вивченого матеріалу. Час – 15-20 хвилин. Кількість 

учасників – без обмежень. Матеріали – приладдя для письма. Особливі вимоги 

до приміщення – фліп-чарт або дошка, столи, стільці. Процедура: тренер 

демонструє учасникам записані на фліп-чарті 4-5 незавершених речень, 

наприклад: «Я дізнався, що...», «Мене здивувало, що...», «Мені сподобалося, 

що...», «Можливо, було б краще, якби...» тощо; пропонує кожному учаснику 

записати свої відповіді та здати тренеру. Якщо дозволяє регламент тренінгу, 

корисно, щоб кожний учасник по черзі повідомив свої записи групі. Так можна 

обговорити та узагальнити найбільш актуальні відповіді, дізнатися про думки 

більшості учасників, виявити нез’ясовані питання.  
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«Оцінювання». Мета – вивільнити творчу енергію групи, оцінити 

ефективність засвоєння матеріалу силами самих учасників. Час – 15 хвилин. 

Кількість учасників – 15-20 осіб. Матеріали – приладдя для письма, ресурсні 

матеріали (роздаткова інформація, підручники, книги, документи тощо) за 

темою пройденого матеріалу. Особливі вимоги до приміщення – столи, 

стільці. Процедура: тренер розподіляє учасників на три малі групи, присвоює 

кожній групі власний символ (номери – від 1 до 3; літери – від А до В; назви, 

які групи самі собі оберуть тощо); пропонує кожній малій групі сформулювати 

два запитання за тематикою заняття, яке пройшло раніше, користуючись 

розданими ресурсними матеріалами. Коли запитання підготовлено, всі 

ресурсні матеріали «закриваються» (здаються тренеру, відкладаються далеко 

від учасників тощо). Вправа починається з того, що перша мала група ставить 

своє перше запитання другій, яка має сформулювати максимально повну 

відповідь. Третя група після відповіді критикує другу і оцінює її відповідь за 

десятибальною шкалою, обґрунтовуючи свою оцінку. Далі групи міняються 

ролями: друга ставить третій своє перше запитання, а перша група оцінює 

відповідь і пояснює, як її можна поліпшити. Потім своє перше запитання третя 

група ставить першій, а друга оцінює відповідь. Процес триває, допоки кожна 

група поставить по одному запитанню двом іншим групам. Корисно 

влаштувати символічний приз для членів групи, яка набере найбільшу 

загальну кількість балів, виставлених колегами.  

Варто зазначити, що надання практичних нових знань під час тренінгу 

здійснюється не лише під час «мозкової атаки», а й в процесі самого тренінгу, 

за допомогою допоміжних матеріалів. 

ІІІ. Завершення – спрямована на підведення підсумків, оцінка 

реалізації очікувань та бажань учасників, закріплення отриманих умінь, 

формування позитивного емоційного стану на весь день, налаштування членів 

групи на повсякденне життя. 
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Вправа «Очікування»: Мета – визначити, наскільки справдилися 

очікування кожного учасника семінару. Матеріали – стікери, ручки. 

Процедура – тренер малює гору на дошці, а учасникам семінару пропонується 

на стікерах записати, наскільки виправдались їхні очікування, проаналізувати 

власні очікування і по черзі висловитися, чи справдилися вони (повною мірою, 

частково), чи не справдилися, чи взагалі виявилися недоречними і ці стікери 

перенести на вершину гори. 

«Минуле – сьогодення – майбутнє»: Мета – дати можливість 

учасникам відпочити. Час – 5 хвилин. Кількість учасників – без обмежень. 

Матеріали – приладдя для письма та малювання. Особливі вимоги до 

приміщення – столи, стільці. Процедура: тренер пропонує кожному учаснику 

намалювати відрізок прямої лінії та розділити його на три частини, що 

відповідатимуть минулому, сьогоденню й майбутньому; позначити, де 

учасник перебуває в цей час (яка частина життя вже пройдена, яка – попереду); 

поділитися своїми думками з групою, написавши коротко (умовно) або 

намалювавши символічно під відрізками відповідних частин, де корені 

людини, що відбувалося в дитинстві, юності, що відбувається в сьогоденні, що 

займає, захоплює. 

Важливим моментом тренінгу є проведення рухових вправ. Існує кілька 

загальних порад щодо проведення рухавок. Дуже небажано, коли рухавки 

виконує лише кілька учасників, а інші виступають у ролі спостерігачів. 

Корисно кожний черговий блок (частину) тренінгу (заняття) починати й 

завершувати руховими вправами. Рухавки допомагають, коли група стомлена 

або малоактивна. Не варто одразу після рухової вправи пропонувати міні-

лекцію – учасникам потрібен деякий час, щоб заспокоїтися, налаштуватися на 

інтелектуальну працю. Краще після рухавки влаштувати групову дискусію або 

іншу вправу, яка не вимагає фізичної активності. 

Орієнтовні рухавки:  
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«Шикуймося за зростом»: Мета – дати можливість учасникам розім'яти 

м'язи та відпочити. Час – 5 хвилин. Кількість учасників – без обмежень. 

Матеріали – не потрібні. Особливі вимоги до приміщення – достатньо 

простору для виконання рухавки. Процедура: тренер розміщує учасників 

колом і пропонує заплющити очі. Не розплющуючи очей учасники мають 

вишикуватися за зростом. Можна робити кілька спроб. 

«Порадуй мене»: Мета – дати можливість учасникам розім'яти м'язи та 

відпочити. Час – 5 хвилин. Кількість учасників – без обмежень. Матеріали – 

не потрібні. Особливі вимоги до приміщення – достатньо простору для 

виконання рухавки. Процедура: тренер розміщує учасників на стільцях колом, 

до центру якого запрошує одного члена групи; пропонує решті учасників 

уявити, що в цієї людини сьогодні день народження. Завдання групи – 

створити позитивну атмосферу. Один з членів кола мовчки презентує свій 

подарунок протягом 5-10 секунд, користуючись рухами, мімікою, позами тіла 

тощо. Потім називає, що він хотів зобразити, міняється місцями з 

«іменинником». Далі кожний учасник по черзі повторює вправу, останнім 

виступає той, хто був «іменинником» спочатку. Якщо подарунок учасника 

виявився зрозумілим іншим членам групи, вони нагороджують цього учасника 

бурхливими гучними оплесками. Якщо ні – оплески лунають тихо, ледве-

ледве. 
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Додаток Р 

Методика вивчення задоволеності студентів організацією навчання ЕД   

 (адаптована методика О. Андрєєва [19]) 

Мета: визначити ступінь задоволеності студентів організацією 

навчання ЕД. 

Процедура проведення. Студентам пропонується прочитати твердження 

й оцінити ступінь згоди з їх змістом за такою шкалою: 

4 - цілком згодний; 

3 - скоріше згодний; 

2 - важко сказати; 

1 - скоріше не згодний; 

0 - цілком не згодний. 

 

Твердження 

1. Я йду до університету з радістю. 

2. В університеті в мене зазвичай гарний настрій. 

3. Нам викладають досвідчені викладачі, які постійно застосовують 

сучасні педагогічні технології. 

4. До викладачів завжди можна звернутися за порадою й допомогою. 

5. У мене є улюблений викладач. 

6. У вирішенні завдань навчання я можу завжди вільно висловити свою 

думку, проявити ініціативу. 
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7. Я вважаю, що в нашому університеті створені всі умови для розвитку 

моїх індивідуальних можливостей, творчого потенціалу. 

8. Викладачі ЕД створюють на заняттях доброзичливу атмосферу. 

9. Я вважаю, що умови економічної підготовки готують мене до 

майбутньої професійної діяльності на високому рівні. 

10. Після відвідування занять у мене підвищується бажання стати 

висококваліфікованим спеціалістом, працювати в майбутньому за фахом . 

 

Обробка отриманих даних. Показником задоволеності студентів 

умовами навчання (З) є частка від розподілу суми балів, отриманої шляхом 

додавання оцінок з усіх відповідей, і загальної кількості відповідей (10). Якщо  

отриманий результат більше 3, то можна констатувати високий ступінь 

задоволеності, якщо більше 2 але менше 3 або менше 2, свідчить про середній 

та низький ступінь задоволеності студентів організацією навчання. 
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Додаток С 

Методика вивчення задоволеності студентів організацією навчання 

ЕД (адаптована методика Є. Степанова [19]) 

 

Мета: визначити ступінь задоволеності студентів умовами педагогічної 

практики. 

Процедура проведення. Студентам пропонується прочитати включені в 

тест твердження і за допомогою шкали оцінок виразити ступінь своєї згоди з 

ними. Для цього студенту варто поставити напроти кожного твердження одну 

з п’яти цифр, що означає відповідь, яка відповідає його точці зору: 

4 - цілком згодний; 

3 - скоріше згодний; 

2 - важко сказати; 

1 - скоріше не згодний; 

0 - цілком не згодний. 

 

Твердження 

1. Я вдоволений(а) науковою організацією праці під час навчання ЕД. 

2. Мене влаштовує розклад занять. 

3. Мій робочий час завдяки власним зусиллям і діям адміністрації 

витрачається раціонально. 

4. Мені подобається, як викладачі проводять заняття та організовують 

позааудиторну роботу. 

5. У мене існує реальна можливість підвищувати свою професійну 

компетентність, виявляти творчі здібності. 

6. Мені подобається, що викладачі застосовують різномантні педагогічні 

технології. 
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7. Мені подобається, що викладачі застосовують нетрадиційні 

педагогічні технології. 

8. Мені подобається, що викладачі застосовують сучасні комп’ютерні 

технології. 

9. У мене склалися з викладачами, куратором неконфліктні відносини. 

10. Я відчуваю в роботі підтримку своїх товаришів, викладачів, 

деканату. 

11. Мені здається, що викладачі об’єктивно оцінюють результати моєї 

роботи. 

12. Я відчуваю доброзичливе ставлення до себе з боку професорсько-

викладацького складу. 

13. Я комфортно почуваю себе в освітньому середовищі факультету. 

14. Я вдоволений(а) ставленням товаришів до мене, моїх досягнень. 

15. У більшості випадків на заняттях я відчуваю почуття 

взаєморозуміння в контактах з оточуючими мене учасниками навчального 

процесу. 

16. Мені здається, що викладачі розділяють і підтримують моє 

прагнення досягти успіху в навчанні ЕД. 

17. Мені подобаються навчальні аудиторії, їх обладнання й умови 

роботи в них. 

18. Мене влаштовує сформований морально-психологічний клімат на 

заняттях з ЕД. 

19. На мій погляд, створена в університеті система науково-методичного 

забезпечення навчання ЕД сприяє підвищенню рівня моєї професійної 

компетентності. 

20. Я задоволений розміром стипендії та своєчасністю її виплати. 

 

 

Обробка отриманих результатів. Коефіцієнт задоволеності (Кз) студента 

організацією навчання в освітньому закладі вимірюється як частка від 
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розподілу суми балів, отриманої шляхом додавання оцінок з усіх відповідей, 

на загальну кількість відповідей (на 20). Якщо коефіцієнт Кз дорівнює чи 

більше трьох, то можна констатувати високий рівень задоволеності; якщо він 

дорівнює чи більше двох, то можна припустити, що існує низький ступінь 

задоволеності студентів умовами навчання. 
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Додаток Т 

ПРОГРАМА СПЕЦСЕМІНАРУ (фрагмент) 

 

Метою вивчення спецкурсу є оволодіння майбутніми викладачами 

економіки теоретичними основами інтерактивного навчання та набуття умінь 

і навичок активної взаємодії в процесі різноманітних соціальних контактів. 

Головними завданнями спецкурсу є такі: 

- формування та удосконалення професійно значущих якостей особистості        

   вчителя, необхідних для ефективної взаємодії (інтеракції); 

- розвиток умінь та навичок організації спілкування на основі самоаналізу, 

   аналізу особистості партнера, групи, соціально-психологічної ситуації; 

- вироблення навичок вирішення конфліктних ситуацій; 

- формування навичок емоційної та поведінкової саморегуляції. 

Тематичний план спецсемінару з розподілом навчального часу 

 за темами та видами занять 

 

Номери та найменування тем  
Всього 

годин 

Розподіл навчального 

часу за видами занять 

Лекції Семінари Тренінги 

Тема 1. Вступ до спецкурсу. 

Міні-презентації учасників 

2 1 - 1 

Тема 2. Теоретичні основи 

педагогічної інтеракції 

2 2 - - 
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Тема 3. Сутність інтерактивного 

навчання 

2 2 - - 

Тема 4. Система форм і методів 

інтерактивного навчання 

2 2 - - 

Тема 5. Психічна саморегуляція 

педагога 

2 - 2 - 

Тема 6. Технологія використання 

інтерактивних методів навчання 

2 2 - - 

Тема 7. Вербальна інтеракція 4 - - 4 

Тема 8. Невербальна інтеракція  4 - - 4 

Тема 9. Розв’язання 

педагогічного конфлікту 

2 - 2 - 

Тема 10. Психологічний клімат 

групи 

2 - 2 - 

Тема 11. Інтерактивна 

педагогічна діяльність 

2 2 - - 

Тема 12. Моделювання 

інтерактивної діяльності 

10 1 4 5 

Всього 36 

(1кредит) 

12 10 14 
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Додаток У 

Методична карта заняття спецсемінару з використанням проєктної 

технології 

Етап заняття, 

діяльність ведучого 

(тренера) 

Діяльність 

викладачів 

Матеріали Час 

1. Вступ: оголошення 

теми і мети заняття. 

Повторення основних 

теоретичних положень з 

проблеми.  

Пояснення регламенту 

роботи. 

Включення в 

роботу. 

Обговорення 

теоретичних 

питань. 

Роздаткові 

матеріали – 

тези 

теоретичних 

положень. 
5-10 хв. 

2. Організація малих 

груп. 

Постановка завдань 

кожній групі. 

Консультування малих 

груп. Уточнення 

завдання.  

Допомога в організації 

виступу. 

Робота малих груп. 

Ознайомлення з 

текстом завдання. 

Обговорення і 

пропозиції з 

проблеми. 

Підготовка до 

виступу 

Текст 

завдання, 

дидактичні 

матеріали  

Матеріали для 

презентації. 
15-20 хв. 

3. Презентація проектів 

малих груп. 

Організація обговорення 

проектів усіма 

студентами. 

Записи пропозицій 

вирішення проблеми. 

Виступи 

представників 

малих груп. 

Відповіді на 

запитання під час 

презентації. 

Презентаційні 

матеріали: 

аркуші, 

слайди, 

проектор (або 

інтерактивна 

дошка) 

по 10 хв. 

на виступ 

кожної 

групи 
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4. Загальне обговорення 

і організація спільного 

рішення. 

Вибір кращих 

рішень і складання 

пропозицій щодо 

вдосконалення 

проекту. 

Презентаційні 

матеріали. 

15 хв. 

5. Висновки щодо 

вирішення проблеми і 

загальної роботи групи. 

Враження від 

роботи на занятті. 

Власні висновки 

(письмово або 

усно). 

 

5 хв. 
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Додаток Ф 

Симуляційна (сюжетно-рольова) гра «Рекламний проект» [150].  

Мета гри: навчитися на практиці розробляти рекламний проект, 

застосовуючи різні засоби розповсюдження інформації. 

Алгоритм гри 

1. Навчальна група розподіляється на малі групи (5-6 осіб). 

2. Група організаторів, яка проводить гру, розповідає про умови та 

правила гри, дає кожній підгрупі відповідне завдання. 

3. Проводиться робота з виконання рекламних проектів у малих групах. 

4. Малі групи представляють вироблені вирішення відповідно до 

поставлених завдань. 

5. Група організаторів підбиває підсумки гри та повідомляє результат. 

Зміст і правила гри 

Гра проходить у три етапи. 

Етап 1. Керуюча група виступає в ролі рекламодавця та пропонує малим 

групам – рекламним агентствам – прорекламувати один із чотирьох видів 

товарів (товари обираються за жеребкуванням). 

Завдання для рекламних агентств: підготувати два види рекламного 

звернення до потенційних споживачів за допомогою: 

– телереклами; 

– друкованого повідомлення (газети). 

Вимога до відеосюжету: термін відеореклами не повинен перевищувати           

1 хв. Якщо цієї вимоги не дотримано, ціна відеоролика зростає, що згодом 

відобразиться на ціні рекламованого товару. Якщо на телерекламу витрачено 

менше 1 хв., то це дасть змогу зменшити ціну товару. Її зниження або 

підвищення розраховується, зважаючи на те, що вартість 1 хв. телевізійного 

часу – $100. 

На роботу в малих групах відводиться 30-40 хв. Після закінчення роботи 

групи за жеребком представляють свої рекламні повідомлення. 

Етап 2. Під час заслуховування рекламних повідомлень однієї з груп 

інші виступають у ролі експертів і повинні оцінити ці повідомлення за 

трибальною системою (від 0 до 2 балів) та зафіксувати результати оцінювання 

на запропонованих картках за визначеними напрямами. 

Тим часом група організаторів підбиває підсумки щодо тривалості 

представлених рекламних звернень і встановлює ціну ($100), скориговану 

залежно від їхньої тривалості . Наприклад, початкова ціна сягала $100 (для всіх 

товарів), але один відеоролик зайняв 54 сек. ефірного часу. Отже ціна товару 

коригується: $100 → (100 : 60  54) = $90. 

Етап 3. Усі групи виступають у ролі покупців. При цьому їхнім 

завданням є визначення кількості кожного виду товарів, які б вони бажали 

придбати, якщо загальна сума грошей у їхньому розпорядженні становить 
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$1000. При цьому вирішальними критеріями вибору товарів повинні бути 

успішність рекламних повідомлень і ціна запропонованих товарів. 

 

Зразок картки 

Рекламований 

товар 

Телебачення Преса 
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Товар А         

Товар В         

Товар С         

 

Керівна група збирає картки із зафіксованими в них результатами й 

підбиває підсумки в цілому. Та група, товар якої знайшов найбільший попит у 

споживачів, і буде переможцем. 

Загальні результати визначаються й за окремими критеріями 

оцінювання рекламної кампанії, що дає змогу кожній групі виявити 

найвдаліші напрямки рекламного повідомлення та зосередити увагу на тих, які 

не забезпечили досягнення належного успіху чи не відповідають вимогам до 

рекламного звернення. 
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Додаток  Х 

Ділова економічна гра «Управління» [150]. 

Ділова економічна гра відноситься до класу навчальних ділових ігор і 

призначена для розвитку навичок творчого економічного мислення і 

колективної діяльності, підготовки усної доповіді і виступу, ведення 

конструктивного діалогу і обговорення. 

Гра проводиться поетапно, всього передбачено 5 етапів. Час проведення 

в повному обсязі 6-8 аудиторних годин. В скороченому вигляді – 90 хвилин. 

Для проведення потрібні 1-2 викладачі. Кількість учасників: 9-35 чоловік з 

числа студентів. 

Хід  гри. 

Перший етап: генерація ідей. Учасники в процесі самостійної роботи 

виявляють по 3-4 економічні проблеми, які, на їх думку, є визначальними в 

рамках заданої тематики. 

Другий етап: командне обговорення. Формуються команди. В командах 

проводиться обговорення, в результаті якого повинні бути вибрані і 

сформульовані дві найважливіші проблеми, або з числа проблем, попередньо 

висунутих членами команди на першому етапі, або з числа вироблених у 

процесі обговорення. 

Третій етап: колективне обговорення. Всі запропоновані командами 

проблеми записуються на дошці в табличній формі, після чого в процесі 

колективного обговорення виявляється рівень управління, на якому кожна з 

проблем повинна бути розв'язана. 

Четвертий етап: вироблення програми дій. Керівник гри розподіляє між 

командами структурні ролі (уряд, міністерство, управління кадрів, ВНЗ і т. 

ін.), відповідно до яких, перед ними ставиться завдання виробити програму 

дій для вирішення заданої проблеми. 

П'ятий етап: дискусія. Проводиться колективне обговорення 

відпрацьованих програм дій. При обговоренні використовуються додаткові  

командні ролі: інноватори, оптимісти, песимісти, реалісти. Для учасників гри 

у складі команд можуть використовуватися індивідуальні ролі: лідер 

(президент, прем'єр-міністр), доповідач, опонент, оформлювач наочних 

матеріалів до доповіді, провокатор, реєстратор, експерт. 

Додаткові командні ролі змінюються. Доповідач виступає як інноватор і 

від імені управлінської структури, призначеної на командну роль. Решта 

команд по черзі виконує ролі оптимістів, песимістів і т. ін. На другому кроці 

обговорення доповіді виступають експерти команд і відповідно до командної 

управлінської ролі дають підсумкову оцінку пропонованої програми, після 

чого доповідачем стає інша команда, і цикл обговорення повторюється. 

Система оцінювання передбачає порівняння дій команд по: якості 

доповіді (змісту, стилю викладу, дотриманню регламенту); дотриманню 
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ролевої функції команди і індивідуальної ролі; участі в обговоренні і 

поведінці на ігровому майданчику. 

Схема гри вельми універсальна. Як теми ігор використовуються: 

економічні проблеми, реформа системи вищої освіти (див. табл. 1), зміст 

навчального процесу ВНЗ, проблеми фінансування тощо. 

                                                                                                  Таблиця 1 

Проблема   Кафедра ВНЗ     Міністерство 

освіти 

     Уряд Президент 

Фінанси      

Кадри      

 .............       
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Додаток Ц 

Аналіз ситуації «Падіння курсу національної валюти на фоні 

загальносвітової фінансової кризи» [150].  

Мета: активізувати творчу діяльність студентів у вивченні інструментів 

грошово-кредитної політики держави, спираючись на реальну економічну 

ситуацію, яка склалася в Україні на сучасному етапі. 

Хід роботи 

Ознайомлення аудиторії з ситуацією, що аналізується. Студентам 

пропонується ситуація, яка склалася на валютному ринку (значне падіння 

курсу гривні), та вказуються деякі причини її виникнення: світова фінансова 

криза; фінансова криза в Росії; критична ситуація, що склалася на ринку 

державних цінних паперів. 

Аудиторія розподіляється на малі групи (4-5 осіб). Частина з них виступає 

в ролі представників Кабінету Міністрів України (КМУ), інша – 

Національного банку України (НБУ). 

Групам пропонується надати свої економічно обгрунтовані пропозиції 

щодо шляхів виходу з ситуації, що склалася. Умовним установам будуть 

опонувати три абстрактні господарські суб’єкти – „Населення”, „Вітчизняний 

виробник” та „Іноземний суб’єкт господарювання” (імпортер продукції). 

Студенти мають переконати цих суб’єктів у доцільності своїх пропозицій і 

реальності втілення їх у життя, а також обґрунтувати їх суспільну користь. 

Опоненти мають висловити свою думку щодо висунутих пропозицій, виділити 

їх позитивні й негативні моменти. 

Виходячи з наведених у таблиці 1 пропозицій, формулюються оптимальні 

шляхи виходу з кризи. Проаналізувавши варіанти, ми зробили висновок, що 

Кабінет Міністрів орієнтується на національного виробника та схильний до 

довготермінових та кардинальних заходів. НБУ, у свою чергу, пропонує 

оперативніші заходи для вирішення проблеми. 

 

Висунуті пропозиції та реакція умовних опонентів фіксуються у таблиці: 

НБУ В І Н КМУ В І Н 

Зниження облікової 

ставки 
+ = + 

Зниження податкового 

тягаря 
+ - +- 

Контроль за кредитами 

МВФ 
+ = + 

Зниження ставки ПДВ 
+ + + 

Зменшення кредитування 

уряду 
+ + +- 

Пільги на оподаткування 

підприємств 
+ = + 
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Продаж 60 % валютних 

ресурсів КБ НБУ - + + 

Скасування 1% 

відрахування до 

інноваційного фонду 

- = = 

Підвищення норми 

обов’язкового продажу 

ВКВ експортерами 

- + + 

Зниження нарахувань на 

фонд оплати праці + + +- 

Обов’язкове придбання 

ОВДП комерційними 

банками 

- = 

 

+- 

 

Пільги експортерам 

(скасування мита на 

експорт) 

+ + + 

Підвищення норми 

обов’язкових резервів КБ 

в НБУ для страхування 

депозитів 

- + + 

Розширення системи 

сертифікації (більш 

жорсткі вимоги до якості 

товарів) 

+ - +- 

    Створення сприятливих 

умов для іноземного 

інвестування (податковий 

кредит) 

- +- + 

В –   реакція національного виробника;            

І –    реакція імпортера; 

Н –  реакція населення; 

„+” – позитивна реакція; 

„– „– негативна реакція; 

„=” – байдуже; 

„+-„ – подвійна реакція. 

 

Студентам даються на розгляд заходи, які планує провести уряд у 

реальному житті. Робиться порівняльний аналіз пропозицій студентів і 

реальних заходів (пропозицій уряду). 

Пропозиції уряду: активізація внутрішнього виробництва; активізація 

зовнішньоекономічних відносин; підвищення довіри до банківської системи. 

Робляться остаточні висновки щодо їх зіставності. 
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Додаток Ч 

ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ 

«ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО» 

 (фрагмент) 

Мета спецкурсу: розвиток комп’ютерної грамотності та формування 

інформаційної компетентності викладачів  

Тематичний план спецсемінару з розподілом навчального часу 

 за темами та видами занять 

Тема  
Всього 

годин 

Розподіл навчального 

часу за видами занять 

Лекції 

Практич

ні 

заняття 

Самостій

на 

робота 

Модуль 1. Основи користування комп’ютером 

Тема 1. Комп’ютер і ком-

п’ютерна система 

    

Тема 2. Основи роботи з  

Windows. Стандартні додатки  

Windows 

    

Тема 3. Мережа Internet. Пошук 

інформації у мережі інтернет 

    

Тема 4. Сервіси та ресурси, 

призначені для спілкування у 

мережі Інтернет 

    

Тема 5. Пошук інформації у 

мережі Інтернет. Авторське 

право і академічна доброчесність 
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Модуль 2. Методика застосування  КТ в освітньому процесі сучасних ЗВО 

Тема1. КТ навчання, їх 

класифікація 

    

Тема 2. Дидактичні можливості 

КТ. Вимоги до застосування КТ 

у процесі навчання 

    

Тема 3. Використання ППЗ у 

процесі навчання. Обота з 

інтерактиною дошкою 

    

Тема 4. Використання КТ при 

проведенні моніторингових 

досліджень якості навчання 

    

Тема 5. Робота на платформі  

LMS Moodle  

    

Усього 20    
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Додаток Ш 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації 

1. Шпак І. О. Самостійна робота студентів у контексті нових педагогічних 

технологій. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. 

Харків : Видавець Прокопенко Г. Є., 2008. Вип. 29. С. 158–163. 

2. Шпак І. О. Вища освіта України у світлі Болонського процесу. Вища 

освіта України. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті 

інтеграції до європейського освітнього простору». Додаток 3. Т. І (8). 2008. 

С. 517–521. 

3. Шпак І. О. Кредитно-модульна система як передумова до 

використання сучасних педагогічних технологій. Засоби навчальної та 

науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. Харків : Вид. група «Основа», 2009. 

Вип. 30. С. 112–118. 

4. Шпак І. О. Використання сучасних інформаційних технологій у 

навчально-виховному процесі у вищих навчальних закладах. Теорія та 

методика навчання та виховання : зб. наук. пр. Харків, 2009. Вип. 23. С. 174–

179. 

5. Шпак І. О. Науково-методичне та організаційне забезпечення 

педагогічних умов підготовки студентів до використання новітніх технологій. 

Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. 2009. Вип. 24. 

С. 183–194. 

6. Шпак І. О. Науково-дослідна робота студентів. Педагогіка і 

психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. 

Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун-т 

«ЗІДМУ», 2009. Вип. 53. С. 425–430. 

7. Шпак І. О. Сучасні педагогічні технології. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. 
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Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун-т 

«ЗІДМУ», 2009. Вип. 4 (57). С. 451–456. 

8. Шпак І. О. Кредитно-модульна технологія в системі вищої освіти 

України. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т 

післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун-т «ЗІДМУ», 2009. Вип. 5 (58). С. 467–

472. 

9. Шпак І. О. Інновації, педагогічні технології та якість освіти в 

підготовці викладачів-економістів. Гуманізація навчально-виховного процесу : 

зб. наук. пр. Вип. LI. Слов’янськ : СДПУ, 2010. С. 115–121.  

10. Шпак І. О. Використання сучасних педагогічних технологій у 

процесі підготовки викладачів економічних дисциплін. Теорія та методика 

навчання та виховання : зб. наук. пр. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 

2011. Вип. 28. С. 187–191. 

11. Шпак І. О. Педагогічні умови підготовки викладачів економічних 

дисциплін. Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. Харків : 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2012. Вип. 31. С. 212–217. 

12. Шпак І. О. Експериментальна перевірка педагогічних умов 

підготовки викладачів економічних дисциплін до використання сучасних 

педагогічних технологій. Теорія та методика навчання та виховання : зб. 

наук. пр. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. Вип. 46. С. 179–191. 

13. Shpak I. Development of innovative pedagogical thinking of teachers 

in different types of professional activities. Scientific journal. Innovative solutions 

in modern science. Dubai, 2019. № 6 (33). С. 101-111.  

14. Шпак І. О. Специфіка використання педагогічних технологій при 

викладанні економічних дисциплін. Теорія та методика навчання та 

виховання : зб. наук. пр. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. Вип. 47. 

С. 179–189. 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

15. Шпак І. О. Актуальні проблеми методології та методики 
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формування національної самосвідомості під час навчання у ВНЗ. Актуальні 

проблеми формування національної самосвідомості під час навчання у вищих 

навчальних закладах : матеріали круглого столу (м. Донецьк, 16 жовт. 2009 р.). 

Донецьк : ДЮІ, 2009. С. 130–135. 

16. Шпак І. О. Інноваційний підхід в підготовці 

конкурентоспроможних викладачів економічних дисциплін. Соціально-

економічний розвиток національної економіки в контексті європейської 

інтеграції та глобальної фінансової кризи : зб. тез доповідей міжнар. наук.-

практ. конф. науковців, викладачів, спеціалістів (м. Харків, 12 листопада 2009 

р.). Харків : КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2009. С. 84–85. 

17. Шпак И. А.  Стандарты дистанционного образования. Личность. 

Образование. Общество. Формирование педагога будущего: от 

компетентности к самореализации : материалы междунар. науч.-практ. конф. 

(г. Гродно, 31 окт. 2019 г.). Гродно : ГУО «Гродненский областной институт 

развития образования», 2019. Ч. 2. С. 147 – 151. 

18. Шпак І. О. Особливості використання педагогічних технологій 

при викладанні економічних дисциплін у закладах вищої освіти. Die Relevanz 

und die Neuheit der modernen wissenschaftliche Studien: der Sammlung 

wissenschaftlicher Arbeiten “ΛΌΓΟΣ” zu den : мaterialien der internationalen 

wissenschaftlich-praktischen Konferenz. Wien : NGO «Europäische 

Wissenschaftsplattform», 2019. B. 2. Р. 79–83. 

19. Шпак І. О. Технологія дистанційного навчання студентів. 

Інновації в професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика : 
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